
قرار بر خبر هاي 
دنيا حيدري
    گزارش

خ�وب و بي�رون 
ح�ق  کش�يدن 
فوتب�ال ايران از حلقوم س�عودي ها ب�ود، اما 
مديرعامل ذوب آهن ب�ا تأييد اينکه تيم هاي 
ايراني امس�ال هم بايد در زميني بي طرف به 
مصاف نماينده هاي عربستان بروند، آب پاکي 
را روي دست همه مي ريزد که خيلي اميدوار به 
وعده هايي که فدراسيون در خصوص گرفتن 
نباش�ند! داده،  اي�ران  فوتب�ال  ح�ق 
 حضور اينفانتينو در ايران، اميدواري هاي زيادي 
به وجود آورده بود. گفته مي شد که قرار است تاج 
در اين خصوص با رئيس فيفا به گفت وگو بنشيند 
تا حق طبيعي فوتبال ايران را بگيرد و عربستاني ها 
را به جاي خود بنش��اند، اما مصر ب��ودن کميته 
اجرايي کنفدراسيون فوتبال آس��يا به برگزاري 
بازي در زميني بي طرف نشان مي دهد که حضور 
رئيس فدراس��يون جهاني فوتبال در تهران هم 
نتوانسته سودي براي فوتبال ايران داشته باشد، 
چراکه مرغ AFC در دفاع از خواسته سعودي ها 

همچنان يک پا دارد! 
سکوت فدراسيون هم بدون شک از مدت ها قبل از 
آنکه سعيد آذري بخواهد به اين مسئله اشاره کند 
که داستان همچنان به همان منوال قبل دنبال 
مي ش��ود و از واقعيت ماجرا مطلع ب��وده، جالب 

توجه است. سياستي که البته فدراسيون همواره 
بر اساس آن پيش رفته است. 

         
 فدراسيون طي چند سال گذشته همواره همين 
راه را در پيش گرفته؛ س��کوت مطل��ق در برابر 
واقعيت بعد از آنکه داستان پيگيري هاي بي ثمر 
در بوق و کرنا مي شود، اتفاقي که دو سال قبل نيز 
رخ داد. انتخاب رضا جاويداني، وکيل سرشناس 
ورزش��ي و مجري تلويزيوني براي  نوشتن اليحه 
دفاعی ايران ب��ه محکمه عال��ی ورزش و پس از 
آن گرفتن وکيل گرانقيمت سوئيسي و تصميم 
بر راهي ش��دن عاصفي، مش��اور فدراس��يون به 
زوريخ براي حضور در دادگاه بين المللي CAS و 
اميدواري از پيروزي برابر عربستاني که خصمانه 
توانسته بود حق ميزباني را از باشگاه هاي ايراني 
بگيرد، اما بعد از سروصداهاي بسيار براي پيگيري 
اين موضوع، دستور موقتي صادر شد که چون به 
سود ايران نبود فدراس��يون در برابر آن سياست 
سکوت مطلق خبري را در پيش گرفت. درست 
مثل امروز که نه از فدراس��يون که از مديرعامل 
ذوب آهن شنيده مي ش��ود که با توجه به روابط 
سياس��ي تيره و تار اي��ران و عربس��تان، کميته 
اجرايي کنفدراسيون فوتبال آس��يا بي توجه به 
ش��کايت هاي ايران از عربس��تان است و ترجيح 
مي دهد تا بازگش��ت اين روابط ب��ه حالت اوليه 

همچنان بازي   اين دو تيم در کش��وری بي طرف 
برگزار شود. مسئله اي که بدون شک فدراسيون 
فوتب��ال اي��ران و در رأس آن تاج بي خب��ر از آن 
نبودند، اما تا امروز کالمي در خصوص اين مسئله 

مهم به زبان نياوردند!
         

 س��عيد آذري در حالي آب پاکي را روي دس��ت 
جامعه فوتبال مي ريزد که قبل از بازي پرسپوليس 
– الدحي��ل، عاصفي مش��اور عالي فدراس��يون 
فوتبال درباره موضوع مس��ابقات تيم هاي ايراني 
در رقابت ه��اي بين المللي عنوان ک��رده بود که 
اين مس��ئله همواره يک��ي از اولويت هاي جدي 
فدراسيون فوتبال بوده و مورد پيگيري قرار گرفته 
و اين مسئله اي نيست که فدراسيون يک لحظه 
از آن غفلت کند: »از آنجا که اين پرونده به دادگاه 
عالي ورزش ارجاع شده، طبيعتاً اين دادگاه رکن 
باالتري است و ما بايد صبر کنيم تا رأي CAS در 
اين خصوص صادر ش��ود. با وجود اين، پيگيري 
پرونده همچنان در دستور کار ما قرار دارد، چراکه 
مي خواهيم از تمامي ظرفيت ها و توان خودمان 
براي حصول نتيجه مطلوب استفاده کنيم. پرونده 
ما در اين ماجرا سياسي نيست و طرف مقابل به 
عنوان موضوع امنيتي آن را مطرح مي کند. البته 
دليل آن هم مشخص است، اما فدراسيون فوتبال 
با تمام توان به دنبال احقاق حق باشگاه هاي ايراني 

اس��ت و اين روند تا حصول نتيجه مطلوب ادامه 
خواهد داشت.«

         
 اوايل ماه جاري بود که ت��اج از برگزاري نهايي 
دادگاه عالي ورزش در خص��وص پرونده ايران 
خبر داده بود، اما درس��ت مثل خب��ري که در 
خصوص گرفتن غرامت از عربستان بابت بازي 
در زمين بي طرف داده بود، داستان اين پرونده 
هم نتوانست به سود ايران تمام شود. حال آنکه 
طي چند س��ال اخير رئيس فدراسيون فوتبال 
ايران بارها با مس��ئوالن کنفدراس��يون فوتبال 
آس��يا و رئيس فيفا ديدار داش��ته و مي توانسته 
در اين راس��تا قدمي اساس��ي براي گرفتن حق 
فوتبال ايران ب��ردارد، اما اين اتف��اق هرگز رخ 
نداد و تأييد ادامه داس��تاني بودکه چند س��ال 
قبل عربس��تاني ها به ايران تحميل کردند. اين 
داس��تان بار ديگر حرف هاي جاويداني را تأييد 
مي کند که دو سال قبل بعد از ناکامي در دادگاه 
برابرس��عودي ها گفته ب��ود: »م��ا جايگاهي در 
AFC نداريم، براي همين چنين احکامي صادر 
مي شود. فيفا مس��ابقات بعضي از کشورها را در 
ايران برگزار مي کند. اين نش��ان از امنيت ايران 
در منطقه دارد، اما AFC ما را در منطقه ناامن 
مي شناس��د و مانع از برگزاري بازي هايمان در 

ايران با تيم هاي عربستاني مي شود.«

 پيراهن تيم ملي چند؟!
برخي اتفاقاتي که اين روزها حول و حوش تي��م ملي فوتبال مي افتد، 
نگران کننده است، به طوري که توجه بيش از حد و ميدان دادن به چنين 
مسائلي شأن و قداست پيراهن تيم ملي را زير سؤال برده است، پيراهني 
که قديمي هاي فوتبال آن را روي چشم هايشان مي گذاشتند و پوشيدن 
آن، اوج آرزوهاي فوتبالي ش��ان بود. پيراهني که بازيکن بزرگي مانند 
علي دايي حتي با طحال پاره هم آن را از تنش بيرون نياورد و با سري که 
چندده بخيه رويش بود براي کشورمان گلزني هم کرد. با اين حال اما در 
نسل جديد فوتبال براي برخي از فوتباليست ها پيراهن تيم ملي ديگر آن 
ارج و قرب قديم را ندارد و همين کم بيني سبب شده چنين بازيکناني 
دست به کارهايي بزنند که به نوعي قداست تيم ملي را خدشه دار کند. 
تأسف  انگيزتر اينکه مربي و مديري که بايد از شأن پيراهن ملي حفاظت 

کنند، نيز با رفتارها و تصميماتشان اين خدشه را پررنگ تر مي کنند. 
 نمونه رفتارهاي عجيب و غيرقابل قبول   بازيکني مانند س��ردار آزمون 
است، س��تاره اي که بدون ش��ک يکي از اس��تعدادهاي فوتبال ايران 
اس��ت. مهاجمي که از س��نين جواني در فوتبال اروپا بازي کرده و در 
سال هاي اخير نيز با گل هايي که براي تيم ملي به ثمر رسانده، يکي از 
تأثيرگذارترين ملي پوشان ايران بوده است. با اين حال آزمون با رفتاري 
احساسي در اعتراض به انتقادهايي که از وي پس از جام جهاني شد از 
تيم ملي کناره گيري کرد، آن هم در شرايطي که به رغم انتقادهايي که به 
آزمون در جام جهاني وارد بود، وي با توجه به کارنامه اش مي توانست در 
صورت تداوم موفقيت هايش يکي از بهترين  مهاجمان تاريخ فوتبال ايران 
باشد. مهاجم بندرترکمني تيم ملي کشورمان اما در رفتاري احساسي 
ترجيح داد خودش را به يک استراحت نامشخص بفرستد و به کرش پيام 

بدهد که او را ديگر به تيم ملي دعوت نکند. 
جدا از رفتار عجيب آزمون، نوع نگاه فدراس��يون و البته س��رمربي تيم 
ملي هم در مواجهه با اين مس��ئله تأسف آور اس��ت. کرش در حالي در 
ماجراي مهدي رحمتي که با نوشتن نامه اي از تيم ملي به صورت موقت 
خداحافظي کرد، اين دروازبان را به جهت پشت کردن به تيم ملي، کنار 
گذاشت که در ماجراي س��ردار آزمون، او با يک تغيير 180 درجه اي، 
نه تنها اين بازيکن را به دليل خداحافظي زودهنگامش مورد ش��ماتت 
قرار نداده که با پيغام و پسغام به دنبال بازگشت بازيکني است که به تيم 
ملي کش��ورش در روزهايي که به اين بازيکن نياز دارد،   نه گفته است. 
برخورد تساهل آميز کرش وقتي عجيب تر مي شود که مربي بزرگي مانند 
او، حتي پس از اينکه آزمون دعوت به تيم ملي را براي بازي دوستانه با 
ازبکستان رد مي کند و به رغم حضور در تهران به تمرين تيم ملي نمي آيد، 
اين بازيکن را با وجود بي احترامي که به پيراهن ملي کرده دوباره براي 
بازي با بوليوي دعوت مي کند. مشخص نيست اين بار هم  بازيکن جوان 
و پرحاشيه فوتبال کش��ورمان دوباره روي س��رمربي پرتغالي را زمين 
مي اندازد يا راضي مي شود که باالخره پرونده خداحافظي اش را ببنند.  
آزمون برگردد يا برنگردد، رفتار کرش و اص��رار او به دعوت از بازيکني 
که به تيم ملي پش��ت کرده، قداست و ش��أن پيراهن تيم ملي فوتبال 
کشورمان را لکه دار می کند. نکته عجيب تر اينکه مديريت فدراسيون 
فوتبال نيز همچنان قائل به سياس��ت اهمال برابر کرش اس��ت و براي 
جلوگيري از منزلت تيم ملي، خواهشانه و ملتمسانه به دنبال بازگشت 

سردار آزمون است. 
عالوه بر اين، رفتار کرش در مورد بازيکني مانند رامين رضائيان هم سبب 
تحقير تيم ملي مي شود. اينکه بازيکني پرحاشيه که در حال حاضر در 
هيچ باشگاهي عضويت ندارد، بدون اينکه در ليست دعوت شدگان قرار 
بگيرد به تمرين تيم ملي مي آيد و لباس تيم را مي پوشد و تمرين مي کند 
هم از آن دست اتفاقات منحصر به فردي است که فقط بايد در فوتبال 
ايران به دنبال آن گشت. مس��ئله اي که به ضعف مديريتي فوتبالمان 
برمي گردد، ضعفي که سبب شده سرمربي پرتغالي به خودش اجازه بدهد 
با عبور از تمام خط قرمزهاي تيم ملي، تمرين تيم را به محله بروبيايي 
تبديل کند که بازيکني که دعوت نشده هم به خودش اين اجازه را بدهد 
که به صورت خودجوش با تيم ملي تمرين کند، آن هم در شرايطي که 

خيلي از بازيکنان شايسته فوتبال ايران پشت خط مانده اند. 
با توجه به اين دو مورد، به نظر مي رس��د مسئوالن فدراسيون فوتبال و 
همچنين سرمربي پرتغالي بايد بيشتر از قبل نسبت به تصميماتي که 
ارزش هاي تيم ملي را زير سؤال مي برد، حساسيت نشان دهند و اجازه 
ندهند پيراهن تيم ملي بازيچه دست فوتباليست هايي شود که ارزشي 

براي اين پيراهن مقدس قائل نيستند. 

سعيد احمديان

شکست دیپلماسی ورزشی در »زمين بی طرف«

 اولين حضور ثابت عليرضا، اولين برد برایتون
برايتون در اولين حضور ثابت عليرضا جهانبخش توانس��ت وستهام را 
شکست دهد. در آغاز هفته هشتم ليگ برتر انگليس يک ديدار برگزار 
شد که در آن برايتون آلبيون موفق شد با يک گل وستهام را از پيش رو 
بردارد و سه امتياز حس��اس اين ديدار را به دست بياورد. در اين ديدار 
عليرضا جهانبخش ب��راي اولين بار در ليگ برت��ر از ابتدا براي تيمش 
به ميدان رف��ت. او در اين دي��دار ۷1 دقيقه براي برايت��ون بازي کرد. 
جهابنخش در اين بازي ۷۴ درصد پاس صحيح، دو شوت زده، يک شوت 
در چارچوب، يک نبرد رو در روی موفق و يک تکل صحيح به ثبت رساند. 
برايتون با اين پيروزي هشت امتيازي شد و در رتبه دوازدهم قرار گرفت. 
وس��تهام نيز با هفت امتياز در جايگاه پانزدهم باقي ماند. جهانبخش 
پيش از بازي با وستهام، در هفت هفته ليگ جزيره به جز يک بازي که 
به ميدان نرفت در ساير ديدارها فقط به عنوان بازيکن ذخيره به زمين 
رفته بود، اما شنبه شب براي نخستين بار در ترکيب برايتون به ميدان 

رفت تا طلسم حضورش در ترکيب اصلي شکسته شود. 

اعتراض ها به عملکرد ضعيف رئال و بايرن 
لوپتگي و کواچ روي لبه تيغ

عملکرد ضعيف دو تي��م قدرتمند اروپايي همه را نگران کرده اس��ت، از 
يک سو هواداراني که منتظر درخشش تيم محبوبشان هستند و از طرف 
ديگر هم مديران دو باشگاه رئال مادريد و بايرن مونيخ که بايد پاسخگوي 
افکار عمومي باشند. کهکشاني ها و باواريايي ها در اين فصل نتوانسته اند 
انتظارات را برآورده کنند. اين در حالي اس��ت که تغيير کادر فني وجه 

مشترک هر دو تيم است. 
   روزهاي سخت 

براي تيمي که خيلي ها انتظار قهرماني مقتدرانه اش را مي کش��ند، دو 
شکست و يک تساوي در س��ه بازي اخير )بدون احتساب بازي ديشب 
مقابل آالوس( اصاًل پذيرفته نيست. قوهاي سفيد در اين فصل تغييرات 
زيادي را تجربه کرده اند که رفتن زين الدين زيدان را بايد اصلي ترين تغيير 
تيم دانست. پس از رفتن زيزو سکان هدايت رئالي ها به لوپتگي سپرده 
شد، انتخابي که سران باشگاه به شدت از آن دفاع کردند و در مقابل همه 
منتقدان ايس��تادند. با اين حال نتايج چند بازي اخير عکس اين ادعا را 
نشان مي دهد. شکست تحقيرآميز مقابل سويا، تساوي در دربي مادريد و 
باخت يک بر صفر به زسکاي مسکو جو را عليه کادر فني و حتي بازيکنان 

تيم تغيير داده است. 
بررسي کارنامه سرمربي سفيدپوشان در هفت هفته ابتدايي الليگا نشان 
مي دهد که لوپتگي نسبت به سرمربيان پيش��ين رئال از جمله زيدان، 
مورينيو، آنچلوتي و بنيتس عملکرد ضعيف تري داشته است. 1۴ امتياز 
از هفت بازي نمي تواند توجيه خوبي براي رئالي ها باشد. لوپتگي در اين 
مدت همواره به عملکرد ضعيف حريف اصلي شان يعني بارسا اشاره داشته 
و تالش کرده از اين طريق از ش��دت انتقادها بکاهد، اما آقاي س��رمربي 
بهانه اي براي عدم گلزني شاگردانش در سه بازي الليگا و ليگ قهرمانان 
عنوان نکرده است!  سرمربي رئال به رغم تمام فشارها هيچ نگراني از بابت 
آينده اش در اين تيم ندارد: »ما بايد روي نقاط مثبت تيم مان تمرکز کنيم. 
همه از ما هميشه بيشترين انتظارات را دارند و اين در مورد تيمي چون 
رئال طبيعي است. نگران رويکرد رس��انه ها در قبال خودم نيستم، بلکه 

نگران عملکرد بازيکنانم هستم.«
   سيستم دردسرساز

در آلمان مدعي شماره يک بوندس ليگا هم با مشکالت زيادي 
مواجه است، مش��کالتي که بوي بحران مي دهد و به گفته 
رسانه هاي آلماني ش��دت اين بحران نيز روز به روز افزايش 
مي ياب��د. بايرن مونيخ در پايان هفته شش��م لي��گ فوتبال 

آلمان در رده س��وم قرار داش��ت )پيش از ديدار ديشب مقابل 
مونشن گالدباخ(. بدون شک براي باواريايي ها اصالً قابل قبول نيست 

که سايه دو تيم را باالي سر خود حس کنند. اين تيم از سه بازي آخر خود 
فقط دو امتياز دشت کرد؛ دو تساوي و يک شکست براي تيمي چون بايرن 

بحران به حساب مي آيد.  
نيکو کواچ مرد شماره يک بايرن هنوز نتوانسته از پس مديريت ستاره هاي 
تيمش برآيد. مرد کروات در حالي پس از رفتن هاينکس جانشين او شد 
که در سرزمين ژرمن ها مخالفان زيادي داشت. بسياري از کارشناسان 
معنقد بودند سرمربي اينتراخت فرانکفورت به رغم نتايج درخشان فصل 
پيش نبايد سر از آليانس در آورد. با اين حال مديران بايرن از اين تصميم 
حمايت کردند و براي شروع فصل جديد به کواچ اختيار تام دادند. با وجود 
اين، اخبار منتشر شده از رختکن مطرح ترين تيم فوتبال آلمان حاکي از 
آن است که بازيکنان سرشناس تيم هنوز نتوانسته اند با مربي کروات کنار 
بيايند.  گفته مي شود پس از تساوي نااميدکننده بايرن با آگزبورگ، خامس 
رودريگز به خاطر درگيري لفظي با سرمربي زودتر از بقيه رختکن را ترک 
کرد. نشريه بيلد مدعي  اس��ت بازيکن کلمبيايي يک جمله تحقيرآميز 
هم به کواچ گفته است: »اينجا اينتراخت فرانکفورت نيست!« سيستم 
چرخشي استفاده از بازيکنان همان چالشي است که نارضايتي بازيکنان 
و حتي اولي هوينس رئيس باشگاه را نيز به دنبال داشته است. البته کواچ 
هم مثل لوپتگي تمام حواشي را رد مي کند تا تيمش با چالش جديدي 
روبه رو نشود: »تعداد زيادي بازيکن بين المللي داريم که هميشه برخي 
بازي مي کنند و بعضي نيز نيمکت نشين مي شوند. خامس بازيکن بزرگ 
و بسيار مهمي براي باشگاه است و اين موضوع نيز بارها ثابت شده، اما ما 
نمي توانيم از 12 بازيکن استفاده کنيم. او نيز مانند ديگران در بسياري 
از بازي ها به ميدان رفته است. با اين حال در تيم احساس يکپارچگي و 

وحدت وجود دارد و فضا مثبت است.« 

شيوا نوروزي

در انتظار ظهور چهره واقعي رئال  
 کهکش��ان س��قوط کرده؛ رئال مادريد دو 

 گابريل مارکوتي

ESPN

شکست و يک تساوي متوالي را متحمل 
شده است. آنها 329 دقيقه گل نزده اند و 
اين يعني يک ناکامي ب��زرگ. آخرين بار 
رئالي ها در سال 200۷ و با مربيگري فابيو 
کاپلو چنين نتيجه اي کسب کرده بودند، 
آن هم در روزهايي که ب��کام به تازگي به 
لس آنجلس گلکس��ي پيوسته بود. ضمن 
اينکه اين تيم در يک بازي از ليگ قهرمانان 
نيز نتوانست دروازه حريفش را باز کند و اين 
اتفاق حدوداً پس از دو سال رخ داده است. در اين بين نتايج ضعيف رئالي ها 
علل مختلفي دارد، حضور لوپتگي يکي از اين داليل اس��ت. نداش��تن 
کاريزماي الزم براي جمع کردن تيم، شرايط را به گونه اي پيش برده که 
اين مربي جايگزين شايسته اي براي زين الدين زيدان به حساب نيايد. 
چهره سخت و خشن سرمربي، بازيکنان را نيز تحت تأثير قرار داده، در 
حالي که حضور زيدان کنار زمين انرژي مثبتي را به تيم تزريق مي کرد. 
اش��تباهات فردي بازيکنان را هم نبايد ناديده گرفت، همين اشتباهات 
مي تواند سرنوش��ت يک تيم را تغيير دهد. ضمن اينکه تيم لوپتگي در 
شرايط حساس حمايت هوادارانش را هم از دست داده مي دهد؛ هو شدن 
از سوي تماش��اگران بدترين تنبيه براي آنها محس��وب مي شود. شايد 
حياتي ترين نکته اي که کهکشاني ها را به آينده اميدوار مي کند، جبران 
نتايج ضعيف در بازي هاي آينده باشد. هنوز بازي هاي زيادي در الليگا و 
ليگ قهرمانان باقي مانده و رئال اين فرصت را دارد تا شايستگي هايش را 
نش��ان دهد. زماني بايد احس��اس نگراني کرد که هيچ کس اهميتي به 
ضعف ها نمي دهد و قدمي براي پيشرفت برنمي دارد، اما در مادريد شرايط 
اينگونه نيست و همه براي بهتر ش��دن تالش مي کنند. با رفتن زيدان و 
رونالدو، وضعيت رئال تغيير ک��رد و فلورنتينو پرس هم براي به خدمت 
گرفتن لوکا مودريچ ريسک بزرگي را پذيرفت. با آمدن لوپتگي همه تالش 
کردند خون تازه اي به رگ هاي تيم اول مادريد تزريق شود. بنابراين بايد 

همچنان صبر کرد و منتظر ماند تا چهره رئال واقعي نمايان شود. 

  مقابل السد هيچ چيز قطعي نيست
سرمربي پرسپوليس در مصاحبه با يک س��ايت کروات به بازيکنانش 
هشدار داد که هيچ چيز در ورزش��گاه آزادي در ديدار برگشت با السد 
قطعي نيست. برانکو ايوانکوويچ، س��رمربي پرسپوليس در مصاحبه با 
سايت »novilist«  کرواسي با اشاره به ديدار پرسپوليس با السد در 
بازي برگشت نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا گفت: »هر چيزي در بازي 
برگشت ممکن است اتفاق بيفتد. الس��د بازيکنان قوي و خوبي دارد و 
نبايد فراموش کنيم که اين تيم در ورزشگاه آزادي موفق شد استقالل 
را با نتيجه 3 بر يک شکست دهد. هيچ چيز قطعي وجود ندارد. اگرچه 
مي دانم که همه در باش��گاه و ه��واداران بي صبرانه منتظ��ر اين بازي 

هستند، ولي آشکارا اعالم مي کنم که بازي سختي در انتظار ماست.«

اعتماد فوت کوزه گري ما بود
قهرماني تيم بسکتبال پتروش��يمي در مسابقات        چهره
باشگاه هاي آسيا از آن دست قهرماني هايي بود که 
تا مدت ه��ا از ياد نم��ي رود. تيمي که فقط هش��ت بازيکن داش��ت و با حمايت 
فدراسيون راهي مسابقات شد و با تالش و کوشش بازيکنانش و مربي کارکشته اي 
به نام مهران حاتمي بر قله آسيا ايستاد. شنيدن داس��تان اين قهرماني از زبان 
مهران حاتمي طع��م و مزه ديگري دارد. مردي که معتقد اس��ت ش��اگردانش 
ضرب المثل »يک مرد جنگي به از صد هزار سياه  لشکر« را به خوبي 
معنا کردند. او بر اين باور است که با فوت کوزه گري پتروشيمي 
هشت نفره را قهرمان آسيا کرده است: »بله، فوت کوزه گري 
داش��تم و اين جز اعتمادي که به جوانان تيمم داشتم و 
اعتمادي ک��ه آنها به من داش��تند و البت��ه اعتمادي که 
خودشان به هم داشتند، چيز ديگري نبود. خوشحالم 
که هشت بازيکن من به معناي واقعي مرد جنگي 
بودند و هر يک به نحو احسن وظيفه خود را در 
جريان بازي ها انجام دادند.« اينکه تيمي در 
جمع تيم هاي 12 نف��ره با حداقل امکانات 
قهرمان شود، نشان از انگيزه باالي بازيکنان 
و مربيان آن دارد. انگيزه اي که حاتمي در 
مورد آن گفته اس��ت: »از بچه  ها حمايت 
کرديم و ب��ه آنها انگي��زه دادي��م. آنها باور 
داشتند که مي توانند قهرمان شوند و اين کار 
بزرگي بود که بازيکنان��م انجام دادند. ارزش 
اين قهرماني با توجه به شرايطي که ما داشتيم، 

بيشتر شد.«

 داورزني نام 7 رئيس بازنشسته را اعالم کرد
شنيدن نام برخي از رؤساي         حاشيه
فدراسيون هاي ورزشي که 
بنا بر اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان بايد از 
سمت  خود اس��تعفا دهند از زبان معاون حرفه اي وزير 
ورزش مهر تأييدي بر رفتن آنهاست. البته داورزني بر اين 
باور اس��ت که بايد از تجرب��ه گرانبه��اي مديريتي آنها 
اس��تفاده ک��رد.  عليرض��ا رحيمي)هندب��ال(، محمد 
درخشان)جودو(، غالمرضا اميني)قايقراني(، مصطفي 
کريمي)ورزش هاي ناش��نوايان(، بهرام شفيع)هاکي(، 
س��ردار صبور)ورزش ه��اي س��ه گانه( و احم��د 
ضيايي)واليبال(، هفت رئيس فدراس��يوني هستند که 

داورزني بعد از مدت ها نام آنها را به زبان مي آورد تا فقط 
پنج رئيس ديگر باقي بمانند که هنوز کسي به درستي 
نمي داند چرا نامشان رسانه اي نش��ده است. به هر حال 
معاون وزير ورزش اين نام ها را مي  آورد و بر اجراي قانون 
تأکيد مي کند، اما بالفاصله به تجربه گرانبهاي اين افراد 
نيز اش��اره و به نوعي خيالش��ان را راح��ت مي کند که 
نمي توان به راحتي اين تجربه ها  را کنار گذاش��ت و اين 
يعني اگر رئيس هم نبودند، باالخره هستند و مي توانند 
اعمال نظر کنند. داورزني در ادامه به منافع ملي نيز اشاره 
مي کند و مي گويد: »وقتي هدف اصلي اين است، ملزم به 

اجراي قانون هستيم.« 

رئيس کميته ملي         بازتاب
المپيک دي��روز در 
مصاحبه اي مفصل وعده داد با برنامه ريزي هايي که 
صورت مي گيرد هم ديپلماسي ورزشي ايران فعال 
خواهد شد و هم ظرفيت مدال آوري ورزش بانوان 
کشورمان در رقابت هاي بين المللي باالتر خواهد 
رفت. رضا صالحي اميري ديروز درباره تالش براي 
احياي ديپلماسي ورزشي در گفت وگو با خبرگزاري 
مهر از برنامه دومرحله اي کميته خبر داد: »برنامه اي 
که آغاز کرده ايم دو مرحله دارد؛ اول فعال س��ازي 
ديپلماس��ي در س��طح آس��يا با ه��دف افزايش 
کرسي هاي منطقه اي و دوم هم تالش براي متقاعد 
کردن کميته بين المللي المپيک براي دادن جايگاه 

مناسب به ورزش ايران در سطح جهاني.«
رئيس کميته ملي المپيک درباره برنامه هاي اين 
کميته براي کسب کرسي بين المللي هم اينطور 
توضيح داد: »ما در دو سطح حرکت مي کنيم؛ اول 
سطح کالن اس��ت که هدف، تالش براي کاهش 
تهديده��ا و افزاي��ش فرصت ها، گرفت��ن منابع و 
امکانات و همچنين تالش براي کسب کرسي هاي 

جهاني است. سطح دوم نيز مربوط به فرصت هاي 
داخلي است؛ اينکه چه ظرفيت هايي را مي توانيم 
در عرصه هاي آس��يايي و جهاني معرفي کنيم. ما 
در برخي از فدراس��يون ها مي توانيم کرسي هاي 
بين المللي باالتري از کرس��ي هاي فعلي داش��ته 
باشيم.« صالحي اميري همچنين از توجه به ورزش 
بانوان نيز خبر و وعده مي دهد ک��ه در بازي هاي 

آسيايي 2022، تعداد ورزشکاران زن و مرد برابر 
شود: »خواستن توانستن است. من معتقدم بستر 
توسعه ورزش بانوان کاماًل مستعد و مساعد است و 
نياز به کاشت، داشت و برداشت دارد، يعني نياز به 
سرمايه گذاري، برنامه ريزي و مهم تر از همه باور به 
ظرفيت بانوان ورزشکار دارد. بانوان ايران ظرفيت 
جهش در حوزه ورزش قهرماني را به اندازه مردان 
داشته اند و همواره ثابت کرده اند که در هر حوزه اي 
توانايي کسب کرس��ي را دارند.« وي معتقد است 
فضاي الزم بايد به ورزش بانوان براي موفقيت داده 
شود: »در صورتي که فضاي الزم براي رشد ورزش 
زنان ايجاد ش��ود و به آنها اعتماد کنيم، زنان ما به 
لحاظ انگيزه و توانمندي، هيچ وجه تمايزي با مردان 
ندارند. تا به امروز سرمايه گذاري ما در حوزه ورزش 
براي مردان بيشتر بوده، به همين دليل مدال آوري 
در اين بخش بيشتر بوده است. اگر يک دهه معادل 
سرمايه گذاري در ورزش مردان براي ورزش زنان 

انجام شود، به نتيجه مشابهي خواهيم رسيد.«

بانوان   به اندازه مردان 
توان مدال آوري دارند
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