
در حال�ي گفته 
سعيد احمديان

    گزارش
می شود نيمکت 
تي�م امي�د ب�ه 
يحيي گل محمدي می رسد که حضور ويلموتس 
روي نيمکت تيم ملي بزرگس�االن با مش�کل 
روبه رو شده و قرار اس�ت تا امروز به گفته تاج 

نتيجه نهايي آن مشخص شود.
بالتکليفي ادامه دارد، مهدي تاج اما می گوید همين 
هفته هم تکليف سرمربي تيم ملي بزرگساالن را 
مشخص می کند و هم تکليف تيم اميد را، نيمکت 
دو تيم با جدایي کي روش و کرانچار خالي مانده اند. 
تالش فدراس��يوني ها گویا به مرحله آخر رسيده، 
به خصوص که هفته گذش��ته مارک ویلموتس به 
ایران آمد تا اصلی ترین گزینه جانشيني کي روش 
باشد، هرچند بازگشت او به بلژیک بدون امضاي 
قرارداد، ابهام هایی را به وجود آورده است. براي تيم 
اميد هم یحيي گل محمدي گزینه نهایي فدراسيون 
است. اگرچه اینجا نيز باشگاه پدیده سفت و سخت 
مخالف جدایي سرمربي موفقش است تا روزهاي 
س��خت تاج براي تعيين تکليف نيمکت تيم ملی 

بزرگساالن و اميدهایش ادامه داشته باشد.
   اختالف ايران و ويلموتس حل می شود؟

سرانجام بامداد سه شنبه بود که مارک ویلموتس 
به عنوان گزینه نهایي هدایت تيم ملي فوتبال به 
تهران آمد تا به گفته مدیران فدراسيون فوتبال پس 
از مذاکرات نهایي پاي برگه قرارداد را امضا کند، اما 
ویلموتس جمعه بدون اینکه قراردادي را امضا کند، 
از ایران رفت تا نشس��تن او روي نيمکت تيم ملي 

بزرگساالن در هاله ای از ابهام قرار گيرد. مهدي تاج 
در اولين مصاحبه اش درباره سرنوشت ویلموتس 
کدهایي داده که نش��ان می دهد هنوز فدراسيون 
فوتبال و سرمربي بلژیکي به توافق نهایي نرسيده اند 

و مشکالتي بر سر راه همکاری شان وجود دارد.
تاج که جمعه ش��ب با خبر سراسري شبکه یک 
گفت وگو می کرد، امضا نشدن قرارداد ویلموتس 
را به دلي��ل »اختالفات کوچک« عن��وان کرد. با 
این حال اطمينان داد تا دوشنبه نتيجه نهایي را 
اعالم  کند: »در حال حاضر با ویلموتس مذاکرات 
خوبی داشته ایم، اما اختالفات کوچکی هم بين 
طرفين وجود دارد که تا ام��روز نتيجه آن نهایی 

و اعالم می شود.« 
پایگاه خبري HLN بلژیک، اما تحریم ها را مانعي 
براي توافق نهایي ایران ب��ا ویلموتس اعالم کرده 
است: »به نظر می رسد تحریم های بانکی و تردید در 
چگونگی پرداخت های مالی عامل اصلی بازگشت 
این مربی به کشورش بوده است، چراکه تحریم ها 
برای انتقال وجه به صورت بانکی، مشکالتی را به 
وجود می آورد و این موضوع باعث شده تا امضای 

قرارداد فعالً صورت نگيرد.«
با وجود این مش��کالت مس��ئوالن فدراس��يون 
فوتبال اميدوارانه درباره حضور ویلموتس صحبت 
می کنند، به خصوص که تاج مدعي است این مربی 
از امکانات تيم ملي که هم��واره یکي از انتقادات 
اصلي کي روش و ریش��ه دعواهاي او و مسئوالن 
فدراسيون بود، راضي اس��ت: »ویلموتس بعد از 
ورودش به ایران اعالم کرد که تصورم از کشور شما 

چه از نظر امکانات و چه از نظر برخورد مردم آنطور 
نبود که در رسانه ها اعالم می شد. ویلموتس بعد 
از دیدن س��اختمان پک گفت که م��ا در بلژیک 
ساختمانی مشابه این با امکانات وسيع این چنينی 
کم داریم. این احس��اس در او ب��ه وجود آمد که 
امکانات خوبی در ایران وجود دارد و این موضوع  

باعث شد که توافقات اوليه صورت گيرد.«
تاج همچني��ن تأکيد کرده که ق��رارداد احتمالي 
فدراس��يون با ویلموتس طوري تنظيم ش��ده که 
مشکالت دوران کي روش تکرار نشود و ویلموتس 
پا را فراتر از اختياراتش نگذارد. نکته مهم تر اینکه 
بر عملکرد تيم های پایه هم نظ��ارت کند: »از وی 
خواسته شده که فدراسيون محور باشد. در توافقات 
اوليه تمام مسئوليت های روابط عمومی، بازی های 
تدارکاتی و مصاحبه ها زی��ر نظر و با اختيار رئيس 
فدراسيون است و با توجه به سابقه خوب ویلموتس 
در تيم های پایه بلژیک قرار شد که نظارت بر تمام 

تيم های پایه برعهده سرمربی تيم ملی باشد.«
   يحيي موافق، پديده مخالف

با جدای��ي کرانچار ک��ه پس از نتای��ج نه چندان 
قابل قبول تيم امي��د در مرحله انتخابي المپيک 
توکيو صورت گرفت، نيمکت تيم اميد هم خالي 
مانده اس��ت تا تاج این هفته ها عالوه بر نيمکت 
بزرگساالن براي نيمکت اميدها هم دنبال سرمربي 
باشد. مربی ای که برخالف تيم بزرگساالن ایراني 
خواهد بود. رئيس فدراسيون فوتبال جمعه شب 
به صورت رسمي تأیيد کرد که یحيي گل محمدي 
گزینه اول فدراسيون براي تيم اميد است: »با این 

مربی نشس��تی را برگزار کردیم و با وی به توافق 
رسيدیم، فقط بحث همکاری او با باشگاه پدیده 
مطرح اس��ت که ش��خصاً با مدیران این باشگاه 
صحبت خواهم ک��رد.« گل محمدي هم با تأیيد 
مذاکره با تاج، تصميم نهایي را به چند روز آینده 
موکول کرد: »تاج ش��خصاً با من تماس گرفت و 
صحبت های کلی را با فدراسيون انجام دادم، اما 
کارهای نهایی آن مانده است. طی روزهای آینده 
تصميم نهایی ام مشخص خواهد شد. باید ببينيم 

قسمت چه می شود.«
با این حال مشکل اصلي توافق اوليه گل محمدي با 
باشگاه پدیده است. مسئوالن این تيم که با یحيی 
توانسته اند با قرار گرفتن در رده چهارم ليگ برتر 
فوتبال یکي از سهميه های احتمالي ایران در فصل 
آینده ليگ قهرمانان را کسب کنند، مخالف رفتن او 
به تيم اميد هستند. حميداوي مالک باشگاه پدیده 
شهر خودرو جمعه شب در شبکه خراسان رضوي 
به پيشنهاد تيم اميد به گل محمدي واکنش نشان 
داد و گفت: »با آقای یحيی به تمام توافقات رسيدیم 
و فقط قرارداد را امضا نکردیم. با گل محمدی دست 
یاعلی دادیم تا این رون��د را ادامه دهيم.«  با وجود 
مخالف اوليه باشگاه پدیده به نظر نمی رسد مشکل 
چندان زیادي براي نشس��تن گل محمدي روي 
نيمکت تيم اميد وجود داشته باش��د. در صورت 
قطعي ش��دن حضور یحيی، او باید تي��م اميد را 
زمستان امسال در مرحله نهایي انتخابي المپيک 
توکيو هدایت کند تا طلسم بيش از چهار دهه نرفتن 

به المپيک شکسته شود.
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حذف از ليگ قهرمانان بالی جان سرمربی شد
پایان عصر آلگری در بانوی پیر

قطعی شدن جدایی ماسيميليانو آلگری از یوونتوس در رأس اخبار فوتبال 
ایتاليا قرار گرفته و انتخاب یک جایگزین شناخته شده با کارنامه قوی حتی 

فوتبال اروپا را نيز درگير خود کرده است. 
   موفق در ايتاليا، ناکام در اروپا 

قهرمانی در اروپا اصلی ترین خواسته مدیران باشگاه و همچنين هواداران از 
سرمربی یووه بود. آلگری روزهای خوبی را در فوتبال ایتاليا سپری کرد. در 
پنج سالی که تيم اول تورین زیر نظر او بود، بانوی پير پنج قهرمانی متوالی 
کالچو را تجربه کرد و از این حيث آنها رقيبی در سری آ ندارند. با این حال 
چالش اصلی تيم ليگ قهرمانان اروپا به شمار می رود؛ چالشی که آلگری 
نيز نتوانست از پس آن برآید. یووه با هدایت این مربی دو بار به فينال قاره 
رسيد، اما هرگز دستش به جام نرس��يد. به همين خاطر بود که با آمدن 
کریس رونالدو انتظاری جز قهرمانی از تورینی ها نمی رفت. با این حال، 
این بار یوونتوس نه تنها قهرمان اروپا نشد، بلکه با باخت به آژاکس حتی رنگ 
نيمه نهایی را هم ندید. ضمن اینکه امسال آنها در جام حذفی نيز ناکام بودند 
و قهرمانی در سری آ هم دیگر برای تيفوسی ها جذابيتی ندارد. با این حال 
تصاحب 11 جام )پنج اسکودتو، چهار جام حذفی و دو سوپرکاپ ایتاليا( 

عملکرد خوبی برای آلگری در یوونتوس محسوب می شود. 
   وقت استراحت

بازی با آتاالنتا و سمپدوریا آخرین حضور آلگری روی نيمکت بيانکونری 
است. سرمربی فعلی که برای جدایی با مدیران باشگاه توافق کرده، معتقد 
است یک مربی بزرگ باید به جای او بنشيند: »باالخره یک نفر باید روی 
نيمکت بنشيند، ولی من نمی دانم او کيست. در هر صورت آنها یک مربی 
بزرگ انتخاب خواهند کرد، چون یووه باش��گاه بزرگی است. پنج سال 
بی نظير در این تيم داشتم، این پنج سال برای من واقعاً فوق العاده بود. 
بعضی ها می گویند شش ماه صرف س��اخت یک تيم می شود و بعد کار 
برای مربی راحت است. شوخی می کنيد، شش ماه یعنی چه. ساخت و 
پرداخت یوونتوس برای من پنج سال طول کشيد، ولی زندگی همين 
اس��ت دیگر؛ چيزهایی می آید و چيزهایی می رود.« واکنش رونالدو به 
جدایی آلگری از یوونتوس نيز جالب توجه است: »امروز به خاطر آلگری 
با آتاالنتا بازی می کنيم و باید خداحافظی باشکوهی با او داشته باشيم.« 
از تيم های منچستریونایتد، بایرن مونيخ، پاری سن ژرمن و حتی تاتنهام 

به عنوان مقاصد احتمالی آلگری یاد می شود. 
با اینکه ناکامی در ليگ قهرمانان علت اصلی رفتن سرمربی یووه عنوان 
شده، اما نشریات ایتاليایی معتقدند اختالف نظرها و تصميمات پنهانی 
در این مسئله نقش داشته اند. بنا بر ادعای رس��انه های ایتاليا پاول ندود 
نایب رئيس و پاراتيچی مدیر ورزشی باشگاه، رئيس را وادار به کنار گذاشتن 
آلگری کرده اند. گفته می شود ندود، آنيلی رئيس باشگاه را به شدت تحت 
فشار قرار داده و حتی تهدید به استعفا کرده است. نتایج ضعيف در اروپا و 
ناکامی در متحول کردن باشگاه از جمله دالیل مخالفت پاول ندود است. 

   گزينه های زياد
قهرمان ایتاليا گزینه های زیادی برای انتخاب سرمربی جدید روی ميز دارد. 
سران باشگاه اميدوارند با انتخاب بهترین مربی آینده خوبی برای تيمشان رقم 
بزنند. اینگونه که نشریات ایتاليایی زبان می گویند مائوریتسيو ساری، سرمربی 
چلسی مذاکرات جدی  ای با یوونتوس داشته و از آنجا که نتایج او در این تيم 
انگليسی رضایت بخش نبوده و به قهرمانی ختم نشده، احتمال جدایی او وجود 
دارد. ضمن اینکه ساری اهل ایتالياست و عالقه زیادی هم به هدایت یوونتوس 
دارد. البته فينال ليگ اروپا بين دو تيم چلسی و آرسنال هنوز برگزار نشده و 

نتيجه این بازی تأثير زیادی روی مذاکرات ساری و بانوی پير می گذارد. 
گزینه ها به اینجا ختم نمی ش��ود؛ دیدیه دش��ان، س��يمئونه اینزاگی، 
مائوریتسيو پوچتينو، خوزه مورینيو و آنتونيو کونته نام های دیگری هستند 
که شایعات پيرامون آنها زیاد است. ضمن اینکه اسکای اسپورتس به نام 
سينيشا ميهایلوویچ، سرمربی بولونيا نيز اشاره کرده است. در بين اسامی 
اعالم شده برخی گزینه ها در پایان فصل از تيم های خود جدا می شوند، 
به همين خاطر می توانند با خيال راحت برای آینده شان تصميم بگيرند. 
پوچتينو، سرمربی فعلی تاتنهام یکی از آنهاست که به گفته خودش پس 
از فينال اروپا تصميم نهایی اش را اعالم خواهد کرد. کونته هم گویا با اینتر 
برای فصل توافق کرده، ولی قراردادی امضا نکرده است. خوزه مورینيو نيز 
بيکار است و قطعاً پيشنهاد احتمالی یووه را به سادگی رد نمی کند. دشان 
کماکان هدایت فرانس��ه را برعهده دارد وپپ که به صراحت از ماندن در 
سيتی ابراز رضایت کرده و گفته است: »قرار نيست من به سری آ بروم و 
هدایت یوونتوس را برعهده گيرم.  از حضور در منچسترسيتی راضی هستم 

و فصل بعد نيز هدایت این تيم را برعهده خواهم داشت.«

ویلموتس و عبرت های ایران از کی روش!
مأموريت صعود فوتبال به المپيک به يحيي مي رسد

زیان آماده سازی فوتبال!
مهم ترین بخش آماده سازی تيم ها برای شروع پرقدرت ليگ، بدون شک 
اردوهای تدارکاتی پيش فصل است. اردوهایی که اهميت آن به حدی 
است که اکثر تيم ها در سراسر دنيا برنامه ریزی های حساب شده ای را 
برای بيشترین استفاده از این مقطع تدارک می بينند. حائز اهميت بودن 
اردوهای پيش فصل تنها جهت آماده سازی تيم ها برای شروع پرقدرت 
ليگ تازه نيس��ت و بحث مالی هم به دنبال دارد. مس��ئله ای که باعث 
می شود اکثر تيم های دنيا اردوهای تدارکاتی قبل از فصل خود را در دیگر 
کشورها برگزار کنند تا در عين آماده سازی، درآمدزایی هم داشته باشند، 
چراکه کمپ ها در تعطيالت تابس��تان و تعطيالت بين نيم فصل با ارائه 
بهترین امکانات و البته پرداخت مبالغ هنگفت درصدد جذب تيم های 
اسم و  رسم دار هستند تا از طریق حضور آنها بتوانند مبالغ هنگفتی به 

جيب بزنند. این مقوله اما در ایران به شکلی دیگر جا افتاده است.
در ایران تصورات تيم ها از برپایی اردوهای پيش فصل کاماًل متفاوت از 
دیدی است که در دنيا وجود دارد. اینجا اردوهای تدارکاتی که قبل از 
آغاز هر فصل برگزار می شود، بيشتر به سفرهای تفریحی و توریستی 
می ماند که در کنار آن تمرینات تيمی هم گنجانده شده است. در واقع 
تجربه از س��فرهای اردویی تيم های باشگاهی ایران ثابت کرده که این 
اردوها نه تنها س��ودی در پی نداش��ته، بلکه ضررهای بسياری هم به 
تيم ها زده که مهم ترین آن خروج ارز از کشور است. اگرچه با نگاهی به 
اردوهای پيشين تيم های باشگاهی ایران در کمپ های ترکيه، دوبی و 
حتی قطر نشان داده که عدم مطالعه درست و بحث داللی باعث شده تا 
تيم ها در فصلی نامناسب در کمپ های نه چندان جالب توجه اردو بزنند 
و از این بابت متضرر شوند، درس��ت مثل استقاللی ها که طی دو فصل 
گذشته با حضور در کمپ ترکيه ناچار بودند در سرمای شدید هوا و با 
لباس های زمستانی تمرین کنند و بارها تمریناتشان به دليل بارش باران 
در سالن دنبال شد. این تجربه تلخ که مختص آبی پوشان پایتخت هم 
نبوده، هرگز باعث نشده تا باشگاه ها فکری تازه برای برگزاری اردوهای 

پيش فصل خود رو و از خروج ارز جلوگيری کنند.
حاال رئيس فدراسيون فوتبال در تازه ترین صحبت های خود مدعی شده 
در جلسه ای که با حضور س��لطانی فر، وزیر ورزش و 1۶ تيم ليگ برتری  
داشتند، تأکيد شده که حتی المقدور باشگاه ها از امکانات داخلی استفاده 
کنند و حتی اردوهای خود را نيز در کشور برپا دارند. این نخستين باری 
نيست که چنين توصيه ای به تيم های باشگاهی می شود. پيش از این و قبل 
از آغاز هر فصل صحبت هایی نظير آن را از مسئوالن فوتبال شنيده ایم، اما 
توصيه ها آنقدر دوستانه یا غيربازدارنده و بدون ضمانت اجرایی است که 
کمتر تيمی است که آن را به گوش بگيرد، مگر تيم هایی که واقعاً توانی برای 

مهيا کردن سفرهای خارجی و اردوهای برون مرزی ندارند. 
اردوهای برون مرزی تيم های باشگاهی ایران برخالف روندی که سایر 
تيم ها در دنيا دنبال می کنند، نه تنها ثمره مالی در پی ندارد و نمی تواند 
باعث درآمدزایی شود، بلکه باشگاه های ایرانی برخالف باشگاه های دنيا 
به جای دریافت پول از برگزاری این اردوها باید دست به جيب شوند و 
مبالغ هنگفتی را پرداخت کنند که در کنار این مس��ئله مهم که باعث 
خروج ارز از کشور می شود، به دليل پررنگ بودن سهم دالل ها در برپایی 
این اردوها از لحاظ فنی هم سودی به دنبال ندارد، چراکه در مکان هایی 

برگزار می شود که منفعت دالل ها را به دنبال داشته باشد نه تيم ها را.
اما یکی دیگر از مسائل مهم در این زمينه، بی تفاوتی فدراسيون طی سال های 
اخير به این مقوله بوده است. فدراسيونی که هر سال با جمالت قشنگ سعی 
در تحریک تيم ها برای برپایی اردوهای داخلی دارد یا با شعارهای فریبنده 
تالش می کند تا س��هم خود را در این خصوص با انداختن توپ به زمين 
باشگاه ها کمرنگ تر کند، نقش مهمی در تشویق تيم ها به برپایی اردوهای 

خارجی دارد که بيشتر جنبه تفریحی و توریستی دارد تا فنی!
فدراسيون در تمام این سال ها می توانست به جای دادن شعارهایی که هيچ 
سودی هم نداشته و صرفاً تالشی بی خرج و ظاهری بوده، در زمينه های 
زیرس��اختی وارد عمل ش��ود و با زدن اس��تارت ساخت وساز کمپ های 
ورزشی در شهرهای مختلف ایران، زمينه ساز برگزاری اردوهای داخلی 
باشد، خصوصاً که ایران کشوری چهار فصل است و می تواند کمپ های 
ورزشی مناسب و صدالبته پردرآمدی در شهرهای مختلف داشته باشد، 
اما فدراس��يون به جای تالش در این زمينه که بی شک بسيار مثمرثمر 
است، ترجيح داده تنها به توصيه کردن به تيم ها بسنده کند. توصيه هایی 
که البته تيم های بی بضاعت ناچارند ب��ه آن عمل کنند، چون پولی برای 
برپایی اردوهای برون مرزی ندارند. تيم هایی نظير استقالل، پرسپوليس، 
سپاهان، ذوب آهن، فوالد و ... که دست شان به طور مستقيم و غيرمستقيم 
در جيب دولت است، بی هيچ توجهی به این توصيه ها هر ساله اردوهای 
پرهزینه و بی ثمرشان را در خارج از مرزهای ایران برگزار و ارز بسياری را از 

کشور خارج می کنند، بی آنکه آب از آب تکان بخورد!

دنيا حيدري

 پرونده بازی جنجالی فوتبال بانوان 
در راه کمیته انضباطی

دیدار دو تيم ذوب آهن اصفهان و شهرداری سيرجان از سری رقابت های 
فوتبال بانوان حواشی و درگيری های فراوانی در پی داشت، به طوری که 
یکی از بازیکنان ذوب آهن در پی همين درگيری ها کارش به بيمارستان 
کشيد. البته مهناز ذکایی، داور این دیدار می گوید داستان آنطور که در 
فضای مجازی مطرح شده نبوده اما گالره ناظمی، مسئول فوتبال بانوان با 
بيان اینکه صحنه های رخ داده در این دیدار مورد تأیيد کسی نيست، تأکيد 
کرد که گزارش اتفاقات این مسابقه به کميته انضباطی فدراسيون فوتبال 

ارسال می شود تا با متخلفان طبق قانون برخورد انضباطی صورت گيرد.

استیلی و پیشکسوتان کنار مردم سیل زده 
داستان سيل ویرانگری که فروردین امس��ال بسياری از هموطنانمان را 
بی خانمان کرد هنوز به نقطه پایان نرسيده است. ویرانی های به جامانده 
از این بالی طبيعی، بيماری های ناشی از آن و خانواده هایی که هنوز هم 
نتوانستند با فاجعه ای که خانه  و زندگی ش��ان را ویران کرد، کنار بيایند 
چيزی نيست که به این زودی ها به نقطه پایان برسد. این را حميد استيلی، 
مدیر تيم ملی فوتبال اميد که به همراه چند تن از پيشکسوتان فوتبال چون 
پایان رافت راهی مناطق سيل زده جنوب کشور شده بودند از نزدیک به 
چشم دیدند. مردم شهرهای پل دختر، سوسنگرد، شوش و دیگر شهرهای 
سيل زده درحالی که شاید بسياری تصور کنند پرونده سيل بسته شده، هنوز 
با مشکالت فراوانی دست به گریبانند. مشکالت فراوانی که حميد استيلی 
بعد از دیدن آنها از نزدیک به تلخی گفت که قلبم شکست. البته این تجربه 
تلخ می تواند التيامی هرچند کوچک برای قلب های شکسته مردمانی باشد 

که این دیدارها اميدوارشان می کند که هنوز فراموش نشده اند. 

 وزارت با عمل به وعده ها 
مدال آوران را چشم انتظار نگذارد 

تأخير در پرداخ��ت پاداش م��دال آوران 
به یکی از معض��الت ورزش ایران تبدیل 
ش��ده اس��ت. اصوالً به تأخير انداختن هر 
کاری، آفت هایی را به همراه دارد. پرداخت 
پاداش ه��ا از جمله موضوعاتی اس��ت که 
مسئوالن باید به س��رعت آن را بپردازند و 
مدال آوران را منتظ��ر نگذارند. البته همه 
ما می دانيم که ورزشکاران ما همواره برای 
موفقيت و اعتالی کش��ور تالش کرده اند 
و نباید اینگونه قلمداد ش��ود که آنها فقط به خاطر گرفتن پاداش با رقبا 
مبارزه می کنند. مسئوالن باید به قول هایشان عمل کنند. اگر کل جامعه 
را نيز در نظر بگيریم، می بينيم که افزایش حق��وق در بودجه دولت نيز 
در نظر گرفته شده اس��ت. تأخير در عمل کردن به وعده ها زیاد شده و 
مسئوالن می خواهند سکه ها را با نرخ قيمت قدیم حساب کنند در حالی 
که ورزشکاران این تصميم را اجحاف در حق خود می دانند. گذشت زمان 
و عملی نشدن وعده ها اوضاع را پيچيده تر می کند. باید قبل از اینکه کار 
به تجمع، اعتراض و انتقاد بکشد مسئوالن وزارت جلسه ای  را با حضور 
مدال آوران برگزار می کردند و با آنها به نوعی به تفاهم می رسيدند. ضمن 
اینکه گذش��ت زمان و تداوم تأخير در پرداخت پاداش ها شرایط را بدتر 
می کند. باال گرفتن این مسائل برای شخصيت کشور و ورزش ما خوب 
نيست. زحمات ورزشکاران را نباید فراموش کرد و مطمئناً آنها در آینده 
مدال های بيش��تری برای کش��ورمان به ارمغان خواهند آورد. اکثر آنها 
نياز مالی دارند و اگر پاداش ها به موقع پرداخت  می شد شاید هر کدام از 
مدال آوران می توانستند با آن سرپناهی برای خود فراهم کنند، اما حاال 
با این پاداش باید به فکر رهن خانه باشند. مدیران وزارتخانه نباید برای 
توجيه این تأخير مقایسه های مع الفارق را مطرح کنند، چراکه ورزشکاران 
هم می توانند برای رسيدن به حقوق خود مقایسه های دیگری را انجام 

دهند. با یک مدیریت صحيح نباید بگذارند کار بيش از این باال بگيرد.

مصطفی هاشمی طبا

 رئيس اسبق سازمان تربيت بدنی

شيوا نوروزی

وزیر حقوق نگیرد، ما هم پاداش نمي گیریم
انتقاده��ا ادامه        حاشيه
دارد؛ مدال آوران 
ورزش ایران بابت بدقولی های وزارت ورزش و 
مدیران آن دل پري دارن��د. حرف های معاون 
وزی��ر هم مزی��د بر علت ش��ده تا کاس��ه صبر 

ورزشکاران لبریز شود و صراحتاً زبان به انتقاد از 
وزیر، معاون و مسئوالن ورزش بگشایند.

سجاد محمدیان، قهرمان پرتاب وزنه مسابقات 
پاراآس��يایي جاکارتا یکي از همين ورزشکاران 
است. او می گوید: »ما از حق مان دفاع می کنيم. 
امثال من نه شغلی دارند، نه بيمه هستند. درست 
است که به خاطر پرچم ایران به ميدان می رویم، 
اما مسائل مالی برای همه مهم است. اگر وزیر و 
امثال او، شش ماه حقوق نگيرند، آن وقت ما هم 
می گویيم که از خير پاداش هایمان گذشتيم. من 
خودم در بازی های پاراآسيایی جاکارتا تصویر 
یک شهيد را روی پيراهنم زده بودم و به خوبی 
ارزش کار و فداکاری این عزیزان را می دانم. شهدا 
خونشان را ریختند، ما هم عرق می ریزیم تا پرچم 
ایران را باال ببری��م. در واقع از این طریق راه 
شهدا را ادامه می دهيم. به نظرم داورزنی 
ش��عار می دهد. من پای این اعتقادات و 
صحبت هایم هستم، چون فکر می کنم 
تصميم مس��ئوالن عادالنه نيست و 
من هم از حقم دفاع می کنم. من در 
گذشته از ترکيه و قطر پيشنهاد تغيير 
تابعيت داشتم، اما به عشق ایران قبول 
نکردم. پس جایز نيست که اینگونه به 

ما توهين کنند.«

4 طال و 2 برنز در انتظار کاراته ایران
دومين مرحله ليگ        کاراته
جهاني کاراته وان از 
روز جمع��ه در اس��تانبول ترکي��ه ب��ا درخش��ش 
کاراته کاهاي ای��ران آغاز ش��د. در وزن 55- طراوت 
خاکس��ار با غلبه بر تمامي حریفان خود راهي دیدار 
پایاني شد. بانوي کاراته کاي کش��ورمان امروز براي 
کسب مدال طال به مصاف حریفي از چين می رود. در 
کاتای تيمی بانوان هم تيم کشورمان با ترکيب پریسا 
رحمانی، مائده نصيری پی و مهری یزدانی به دیدار 
نهایی صعود کرد و امروز براي کسب طال با تيم استراليا 
مصاف می دهد. دیگر تيم کاتای بانوان ایران با ترکيب 

حس��ينی نصب، مظفری ن��ژاد و صادقی ب��ه دیدار 
رده بندی راه یافت و امروز برای کسب برنز رقابت ها به 
مصاف پرو می رود. در بخش مردان مهدي قراري زاده 
در وزن 84- کيلوگرم با غلبه بر تمامی رقبا راهي فينال 
ش��د. در همين وزن مهدي خدابخش��ي ب��ه دیدار 
رده بندی راه یافت. ذبيح اهلل پورشيب دیگر نماینده 
کشورمان در این وزن از گردونه رقابت ها کنار رفت. در 
وزن 84+ صالح اباذري فيناليس��ت ش��د، اما سجاد 
گنج زاده در عين ناباوري از گردونه رقابت ها کنار رفت. 
به این ترتيب کاراته کاهاي کشورمان امروز براي کسب 

چهار مدال طال و دو برنز مبارزه می کنند.

همانطور ک��ه انتظ��ار می رفت 
فريدون حسن

     تکواندو
کارشکنی های انگليس در صدور 
ویزا ب��راي اعض��ای تي��م ملي 
تکواندوي ایران کار خودش را کرد. بعد از آنکه ویزاي ميرهاشم 
حسيني یکي از اميدهاي کسب مدال کشورمان در مسابقات 
جهاني منچستر با شيطنت های س��فارت ميزبان صادر نشد، 
عرفان ناظمي دیگر ملی پوش ایران نيز به همين خاطر فرصت 
حضور در رقابت ها را از دست داد تا عماًل شانس کسب دو مدال 

براي کشورمان از دست برود.
البته این تمام اقدامات ضدایراني انگلس��تان نبود و ميزبان هر 
چقدر توانس��ت در پایين آوردن ش��رایط روحي تکواندوکاران 
کش��ورمان تالش کرد. انگليس��ي ها حتي از نصب پرچم ایران 
در س��الن مس��ابقات نيز خودداري کردند. در چنين شرایطي 
بعدازظهر جمعه ناهيد کياني، پریسا جوادي و اميرمحمد بخشي 
به مصاف حریفانشان رفتند و با قبول شکست از گردونه مسابقات 
حذف شدند. دیروز هم کيميا همتي، سروش احمدي و مهران 

برخورداري روي ش��ياپ چانگ رفتند. امروز اما در آخرین روز 
مسابقات یلدا ولي نژاد و سجاد مردانی مقابل حریفان خود قرار 
می گيرند تا پرونده مسابقات جهاني منچستر براي تکواندوي 
ایران بسته شود. رقابت های منچستر مس��ابقات کسب امتياز 
براي سهميه المپيک بود و انگليسي ها با سياسی کاری و اذیت و 
آزار امتيازهاي مهم و تأثيرگذاری را از تکواندوي ایران گرفتند. 
این مسئله باید قاطعانه از سوي کميته ملي المپيک و فدراسيون 
تکواندو پيگيري ش��ود، چراکه اگر به یک عادت تبدیل شود از 
این به بعد تکواندوکاران کشورمان براي اعزام به مسابقات مهم 
بين المللی با چنين مشکالتي روبه رو خواهند شد، آن وقت باید 
قيد کسب س��هميه المپيک را زد. انگليسي ها با شيطنت براي 
برگ برنده های تکواندوي ایران ویزا صادر نکردند و خودشان در 
همين اوزان به مقام قهرماني دست یافتند. آنها که می دانستند 
حریف تکواندوکاران مرد و زن کش��ورمان روي ش��ياپ چانگ 
نمی شوند بازي کثيفي را شروع کردند که سکوت در برابر آن از 

سوي مسئوالن ورزش کشور قابل بخشش نخواهد بود.

 چوب انگلیسي 
الي چرخ تکواندوي ایران


