
فوتب�ال ای�ران 
دنيا حيدري
    گزارش

هفته ای متفاوت 
و هیجان انگیز را 
در پیش دارد. هفته ای با اتفاقات جالب توجه 
که البت�ه باید خیل�ی پیش تره�ا رخ می داد. 
پروس�ه چهار ماهه انتخاب سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران بعد از پایان همکاری هشت ساله 
با کی روش سرانجام در نخستین روز خردادماه 
به سرانجام رسید تا طبق صحبت های رئیس 
فدراسیون بتوان از ویلموتس بلژیکی به عنوان 
پانزدهمین مرب�ی خارجی تیم مل�ی نام برد. 
مربی ای که این هفته وارد تهران می ش�ود تا 
عالوه بر برگزاری جلسه معارفه، سکان هدایت 
تیم ملی ایران را در سه سال آینده )بعد از جام 
جهانی قطر( در دس�ت بگیرد، حضوری س�ه 
س�اله ب�ا دس�تمزد 1/3 میلی�ون یوروی�ی!

    
جانش��ین کی روش اواس��ط هفته ج��اری برای 
عقد نهای��ی قرارداد و به دس��ت گرفتن س��کان 
هدایت تیم ملی فوتبال به ای��ران می آید. بعد از 
حضور دو روزه برای مذاک��ره و بازدید از امکانات 
فوتبال ایران، بازگش��ت ویلموتس به کشورش 
و س��فر تاج به بلژیک برای گرفتن امضای نهایی 
انتقادهای زیادی را به دنبال داش��ت که اگرچه 
فدراسیون سعی در توجیه آن و انکارش داشت، اما 
نتوانست از میزان انتقادها بکاهد شاید چون بعد 

از درگیری های کی روش با فوتبال ایران، چشم 
همه از باج دادن های بی مورد در عقد قراردادهای 
خارجی ترسیده بود. با وجود این طبق گفته های 
تاج سفر به بلژیک برای عقد قرارداد نبوده است: 
»دو جلسه مهم با ویلموتس در سفارت ایران در 
بلژیک داشتیم که این نشست ها در واقع پیرامون 
امضای قرارداد با سرمربی تیم ملی نبود، چراکه 
قرارداد با س��رمربی را می توان در داخل کش��ور 
منعقد کرد. بحث پیرامون موانع پیش بینی  شده 
در قرارداد و مش��کالت پی��ش رو از جمله انتقال 
پول سرمربی و چگونگی پرداخت و انتقال حقوق 
و دس��تمزد بود. در واقع به دلیل ش��رایط خاص 
کش��ور به بلژیک رفتیم تا ش��رایط انتقال پول و 
نحوه اقامت این مربی بلژیکی در کش��ور ایران را 

بررسی کنیم.« 
  جلسه معارفه

آنگونه که تاج بعد بازگشت از بلژیک و پس از پایان 
نشست مجمع ساالنه هیئت فوتبال چهارمحال 
و بختیاری در جمع خبرن��گاران وعده می دهد، 
س��رمربی جدید تیم ملی چهارم یا پنجم خرداد 
برای پ��س دادن بازدید تاج و ادام��ه مذاکرات و 
سپس زدن امضای نهایی پای قرارداد با تیم ملی 
به ایران می آید و قرار اس��ت دوشنبه یا سه شنبه 
هفته جاری جلسه معارفه او با بازیکنان تیم ملی 
برگزار شود. این نشان می دهد توافقات نهایی با 
جایگزین کی روش انجام شده، هرچند که رئیس 

فدراسیون فوتبال هنوز هم به طور قطعی صحبت 
نمی کند و می گوید که ویلموت��س را تقریباً باید 
سرمربی تیم ملی دانست، شاید چون مسائل مالی 
همچنان مهم ترین بحث در این زمینه است: »تنها 
مباحث مالی می ماند که تأمین همه آن به دست 
فدراسیون نیست، مبلغ قرارداد مشخص است، 
اما برای هر دو طرف قابل انتشار نیست و این در 

قرارداد ذکر شده است.«
  قرارداد مبهم

عمده نگرانی ها اما در خصوص نحوه عقد قرارداد 
با ویلموتس اس��ت. قراردادی که فدراسیون در 
خصوص بندهای آن توضیحی نمی دهد. نگرانی 
که تاج سعی دارد با گفتن این مسئله که بندهای 
ق��رارداد ویلموتس چند برابر ق��رارداد کی روش 
است، آن را برطرف کند: »در قرارداد ویلموتس 
همه چیز روشن اس��ت و بندهای قرارداد او دو یا 
سه برابر قرارداد سرمربی پیشین است. کی روش 
در این اواخر حدود 11 دستیار خارجی داشت، اما 
برای ویلموتس حدود دو یا س��ه دستیار کاهش 
یافته است. ضمن اینکه سفرها نیز براساس نظر 
فدراسیون انجام می شود و ویلموتس مربی پروازی 

نیست و خودش هم چنین پیشنهادی ندارد.«
  دستیاران و هیئت همراه

یکی از مهم ترین مسائل در خصوص مربی خارجی 
بحث دستیاران او است و صدالبته استفاده از گزینه 
داخلی در کنار نفرات کادر فنی که فدراس��یون 

پیش��تر گفته بود در این خصوص صحبت های 
مثبتی انجام شده است. با وجود این، هیچ یک از 
سایت های خارجی اشاره ای به دستیار ایرانی در 
hd  کنار ویلموتس نکردند. سایت فرانسوی زبان
net  می نویسد: »سرمربی اسبق شیاطین سرخ 
بلژیک در راه رس��اندن ایران به جام جهانی قطر 
تنها نخواهد بود و براساس گزارش منابع ما، او تیم 
همراه خود را متشکل از مانو فررا اسپانیایی )که از 
سال 2014 به عنوان مربی در تیم جوانان باشگاه 
خنت بلژیک فعالیت می کند( و هرمان دلونتشیر 
که پیش تر با سمت آنالیزور ویدئویی در تیم ملی 
بلژیک با ویلموتس همکاری داش��ته را با خود به 
تهران می برد.« خبری که البته هت التسه  نیوز که 
جزو نشریات پرتیراژ و کامالً معتبر بلژیکی هاست 
نیز به آن اش��اره دارد: »ویلموت��س که در تهران 
قراردادش را امضا نکرده بود بعد از حضور رئیس 
فدراس��یون ایران در بلژیک قراردادی یک ساله 
به مبلغ 1/3 میلیون یورویی بس��ت و قرار است 
ب��ه زودی ب��ا دو دس��تیارش در اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران حاضر ش��ود.« DH، یکی دیگر از 
رسانه های بلژیکی نیز بعد از درج امضای قرارداد 
ویلموتس نوش��ت: »یک گروه دس��تیار بلژیکی 
که رأس آن مانو فرر اس��ت و همچنین هرمان دو 
النتشیر که پیشتر ویدئوآنالیزور تیم ملی بلژیک 
و دستیار ویلموتس بوده،  س��رمربی را در ایران 

همراهی خواهند کرد.«
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جام جهانی 2022 با 32 تیم برگزار خواهد شد
شکست پروژه 48 تیمی اینفانتینو در قطر

جام جهانی 2022 با حضور 32 تیم برگزار خواهد شد. با وجود اینکه 
رئیس فیفا تالش زی��ادی کرد دوره بعدی این مس��ابقات را با 48 تیم 
برگزار کند، اما عدم آمادگی میزبان و مخالفت های مس��ئوالن قطری 

موجب شد این پروژه با شکست روبه رو شود.
  بدون تغییر

اینفانتینو اس��تارت پروژه افزایش تعداد تیم های ش��رکت کننده در جام 
جهانی را زد و انصافاً نیز در این سه سال تمام تالش خود را به کار گرفت تا 
حرفش را به کرسی بنشاند. رئیس فیفا پس از تصدی این پست اعالم کرد 
که جام جهانی قطر با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. ادعایی که واکنش 
مسئوالن قطر و حتی سایر کش��ورهای عضو فیفا را هم به دنبال داشت. 
این درخواست در شرایطی مطرح شد که قطری ها خود را برای جامی 32 
تیمی حاضر می کردند و امکانات این کشور کوچک به هیچ وجه پاسخگوی 
پذیرایی از 16 تیم اضافی را نداشته و ندارد. کمبود امکانات، آماده نبودن 
میزبان و مشکالت سخت افزاری از جمله دالیلی بود که مانع از به سرانجام 

رسیدن طرح افزایش تیم های شرکت کننده در جام جهانی شد. 
به نظر می رسد فدراسیون جهانی فوتبال با افزایش فشارها و مخالفت ها 
از موضعش کوتاه آمده تا جام 2022 آخرین دوره ای  باش��د که 32 تیم 
حضور در آن را تجربه خواهند کرد. در بیانیه فیفا آمده است: »در رابطه 
با جمع بندی مطالعه امکان س��نجی که در جلس��ه اخیر شورای فیفا 
مطرح شد، فیفا و قطر تمام حاالت ممکن برای افزایش تعداد تیم های 
شرکت کننده از 32 به 48 تیم را بررسی کردند. پس از فرایند مشاوره 
جامعی که با تمام سهامداران انجام ش��د، این نتیجه به دست آمد که 
چنین پیشنهادی را حاال نمی توان ارائه کرد. به این ترتیب جام جهانی 
2022 با 32 تیم برگزار می ش��ود و هیچ پیشنهادی برای کنگره بعدی 

فیفا در 1۵ خرداد ارائه نخواهد شد.«
  چرایی اصرار اینفانتینو

رئیس فیفا هنوز هم به دنبال این اس��ت که طرح مورد عالقه اش را به 
مرحله اجرا درآورد، اما موفق نشد این طرح را در جام جهانی قطر اجرا 
کند. از سال 2016 که اینفانتینو تصمیمش را رسانه ای  کرد مسئوالن 
قطری مخالفت خود را اعالم کردند. قطری ها از سال 2010 که امتیاز 
میزبانی را به دست آوردند برنامه های جدی شان را برای برگزاری جام 
2022 آغاز کردند. در شرایطی که پروژه های ساخت وساز در این کشور 
به نیمه راه رسیده بود، رئیس فیفا خواستار افزایش تیم ها شد، آن هم در 
شرایطی که قطر با کشورهای عربی دچار تنش های شدید سیاسی شده 
بود. اختالفات سیاسی میزبان با عربستان سعودی کار را به جایی رساند 
که امارات و بحرین نیز علیه قطر موضع گیری کردند و حتی امارات در 

جریان برگزاری جام ملت های آسیا قطری ها را تحت فشار قرار داد. 
در این میان، اینفانتینو بر این باور بود که 48 تیمی ش��دن جام جهانی 
به نفع قطر و خاورمیانه تمام خواهد شد. قطری ها برای میزبانی باید از 
کشورهای همسایه خود از جمله امارات کمک بگیرند و با این کار روابط 
دیپلماتیک دو کش��ور بهبود خواهد یافت که در این صورت خاورمیانه 
رنگ آرامش را خواهد دید. آقای رئیس حتی سفرهایی هم به کشورهای 
منطقه داش��ت تا امکانات آنها را از نزدیک ارزیابی کند. به نظر می رسد 
بررسی شرایط کشورهای همسایه قطر، اوضاع سیاسی منطقه و فشار 
میزبان موجب شد تا اینفانتینو موقتاً دست از اجرای طرحش بکشد و 
خبر قطعی 32 تیمی ماندن جام جهانی 2022 را اعالم کند، به ویژه اینکه 
مسئوالن قطر نیز مخالفت خود با افزایش تیم های جام جهانی را اعالم 

کرده بودند و فیفا عماًل چاره ای  جز کوتاه آمدن نداشت. 
   سال 2026 با 48 تیم

به رغم مخالفت های صورت گرفته، رئیس فیفا به این سادگی بی خیال 
این موضوع نمی ش��ود. گفته می شود فدراس��یون جهانی تکلیف جام 
جهانی 2026 را روش��ن کرده و س��ه کش��ور میزبان )امریکا، کانادا و 
مکزیک( باید پذیرای 48 تیم باش��ند. قرار است در کنگره بعدی فیفا 
که 1۵ خرداد برگزار می ش��ود این مسئله رس��ماً اعالم شود. جدای از 
بحث های سیاس��ی، نباید موضوعات اقتصادی را نی��ز فراموش کرد. 
برگزاری جام جهانی در هر دوره درآمد زیادی برای فیفا به همراه داشته 
و در صورتی که این مس��ابقات با 48 تیم برگزار شود، درآمد حاصل از 
بازی ها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. به این ترتیب اصرار رئیس 
فیفا بر افزایش تع��داد تیم های حاضر در ج��ام جهانی چندان عجیب 
نیس��ت، اما اینکه جام 2026 و میزبانان آن چگونه قرار اس��ت از پس 

48تیم برآیند، چالش بزرگی برای فیفا خواهد بود.

تاج: ویلموتس مربی پروازی نیست
مرد بلژیکی اواسط هفته با دستیارانش می آید

آدرس اشتباهي فوتبالی ها
فوتبالي ه��ا هم گویا دی��واري کوتاه تر از فض��اي مجازي پی��دا نکرده اند و 
مانند بخش های دیگر جامعه س��اده ترین کار را در ای��ن دیده اند که همه 
چیز را به گردن ش��بکه های اجتماعي بیندازند تا پاس��خگوي ضعف ها و 
بی تدبیری هایشان نباشند. نمونه آن اظهارنظر سه تن از اهالي فوتبال است که 
دیروز منتشر شد و مصائب فوتبال به فضاي مجازی ارتباط داده شد تا بهترین 

توجیه از منظر خودشان براي شانه خالي کردن از زیر بار مسئولیت باشد.
صحبت هایشان را مرور کنید تا دستتان بیاید که به اعتقاد این افراد معضالت 
و فس��اد موجود در فوتبال از فضاي مجازي آب می خورد. محمد دانشگر، 
مدافع استقالل در توجیه نتایج ضعیف آبي ها به خبرگزاري فارس گفته بود: 
»چقدر در اینستاگرام به بازیکنان تیم ما فحاشی شد؟ کل استقالل امسال 
درگیر اینستاگرام و حواشی اش بود و به ما کلی ضرر زد و یکی از دالیل ناکامی 
استقالل بود.« امیر قلعه نویی هم که مهمان برنامه ورزش و مردم شبکه یک 
تلویزیون بود، هم مدعي شد بیشترین لطمه را فضاي مجازي به استقالل 
زده است: »پدر استقالل را یکسری صفحات فیک در فضای مجازی درآورده 
است. بعضی افراد از فضای مجازی استفاده و به باشگاه خیانت می کنند و 
همین  عده بیشترین لطمه را به این تیم زدند.« عرب، مدیرعامل پرسپولیس 
هم که به تلویزیون آمده بود، مقصر حاشیه ها را شبکه های اجتماعي عنوان 
می کند: »خواهش من از هواداران این است که مراقب باشند در شبکه های 
مجازی فریب افرادی را که تالش می کنند برای باشگاه حاشیه درست کنند 

یا قیمت برخی بازیکنان را باال ببرند، نخورند.«
چنین توجیه هایی البته مختص فوتبالی ها نیس��ت و جاهاي دیگر هم 
می توانید آن را ببینید. جاهایي که بی مس��ئولیتی های صورت گرفته به 
فضاي مجازي ارتباط داده می شود. در فوتبال هم به نظر می رسد بهترین 
راه فرار از پاسخگویي صحبت هایی از این دست اس��ت؛ اینکه هواداران 
بدانند من بازیکن، من مربي یا من مدیر کار اش��تباهي نکرده ام و هرچه 
هست زیر سر فضاي مجازي و حرکت هایی است که در این شبکه ها صورت 

می گیرد و به تیم و باشگاه ضربه می زند.
بدیهي اس��ت که نقدهاي جدي به فعالیت های صورت گرفته در فضاي 
مجازي چه در حوزه فوتبال و چه بخش های دیگر وارد است و نمی توان 
هر حرکت صورت گرفته در این شبکه ها را تأیید کرد. با توجه به دسترسي 
عمومی به شبکه های اجتماعي، قطعاً افرادي در این فضا هستند که سعي 
می کنند با حاشیه سازی و انتشار اخبار کذب به اهدافشان در فوتبال برسند 
و به یک مجموعه ضربه بزنند. چنین مسئله ای قابل انکار نیست، اما اینکه 
تأثیرات چنین فضایي در یک ناکامي یا یک سوءمدیریت پررنگ باشد، قابل 
توجیه نیست و نمی توان با پیش کشیدن اتفاقاتي که در فضاي مجازي رخ 
می دهد، پشت آن پنهان شد و با عدم بررسي ریشه اصلي معضالت فوتبال 

براي پاکسازي این رشته و خالصی از چنین مسائلي تالش نکرد.
در حالي مدافع فعلي و سرمربي سابق استقالل در تالش هستند با پیش 
کشیدن حاشیه های شبکه های اجتماعي، فضاي مجازي را عامل ناکامي 
استقالل جلوه دهند که چنین صحبت هایی تنها یک فرار رو به جلو است، 
به خصوص که آبي ها از س��وءمدیریت و انتخاب های نادرست بیشترین 
ضربه را خورده اند و باید دلیل اصلي ناکامی های س��ریالي آبي پوشان در 
لیگ برتر و آسیا را در ساختمان باشگاه و نیمکت این تیم جست وجو کرد، 
نه در شبکه های اجتماعي. صحبت های مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم 
قابل نقد است. در اینکه برخي با جوسازي در فضاي مجازي سعي در باال 
بردن قیمت بازیکنان یا مقابل هم قرار دادن باشگاه با هواداران دارند شکي 

نیست، اما تصمیم آخر را در نهایت مدیر یک باشگاه می گیرد.
عالوه بر این چند برابر شدن قیمت یک بازیکن معمولي بیشتر از آنکه به فضاي 
مجازي مرتبط باشد به دالالن مرتبط با باشگاه ها و جنگ و دعواي مدیران 
تیم ها براي جذب بازیکنان برمی گردد. ضعفي که ریش��ه در سوءمدیریت 
مدیران باشگاه در فصل نقل و انتقاالت دارد. اینکه مدیر یک باشگاه تحت 
تأثیر رقابت با باشگاه های دیگر بدون توجه به قیمتي که یک بازیکن با توجه 
به کیفیتش می تواند داشته باشد، صفرهاي قرارداد بازیکنان را تحت تأثیر جو 
رواني مدام اضافه می کند. قراردادي که با توجه به اینکه هزینه آن از بودجه 
عمومي کشور پرداخت می شود، چندان براي مدیرعامل اهمیت ندارد که با 

یک بازیکن 100 میلیوني قرارداد یک میلیاردي ببندد!
در چنین ش��رایطي به نظر می رس��د اهالي فوتبال بهتر اس��ت به جای 
متمس��ک قرار دادن فضاي مجازي و انداختن تم��ام تقصیرها به گردن 
شبکه های اجتماعي به دنبال ریش��ه های اصلي معضالت فوتبال باشند 
و با چنین توجیه هایی به دنبال رفع مسئولیت از خودشان نباشند. البته 
به طور قطع با توجه به گس��ترش فضاي مجازي و هجمه هایی که از این 
فضا متوجه فوتبالی هاست، باش��گاه ها باید عالوه بر اطالع رسانی شفاف 
که جلوي ش��ایعه پراکنی را می گیرد به بازیکنان، مربیان و دیگر عوامل 
باشگاه، فرهنگ استفاده از فضاي مجازي را آموزش دهند و با افرادي که 
از داخل مجموعه باشگاه در شبکه های اجتماعي حاشیه سازی می کنند، 
برخورد کنند تا فضاي مجازي که می تواند باعث شود تا باشگاه ها ارتباط 
گسترده تری با هوادارانشان داشته باش��ند، مانند امروز دستاویزي براي 

توجیه ریشه اصلي معضالت و ناکامی های رخ داده در فوتبال نباشد.

سعيد احمديان

پپ 14 خرداد سرمربي یووه می شود؟
فدریکو جنارلی، روزنامه نگار ورزشی ایتالیا از شبکه رادیو اسپورتیوا ادعا کرد 
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی با باشگاه یوونتوس به توافق رسیده 
است. خبرگزاری AGI  هم در خبری تکمیلی از زمان رسانه ای  شدن انتقال 
پپ به یوونتوس اطالع داد و نوش��ت: »یوونتوس و پ��پ گواردیوال به توافق 
رسیده اند تا این مربی صاحب نام اس��پانیایی برای چهار سال آینده هدایت 
بیانکونری را برعهده گیرد و به ازای هر فصل همکاری 24 میلیون یورو دستمزد 
بگیرد. براساس همین توافق  در تاریخ چهارم ژوئن، گواردیوال به  عنوان مربی 
جدید یووه معرفی می شود و حتی قرار است در تاریخ 14 ژوئن )24 خرداد( 

مراسم معرفی رسمی او به هواداران در ورزشگاه تیم انجام شود.«

دیدار با حجازي در قطعه نام آوران
دوم خرداد هر س��ال براي هواداران فوتبال یادآور درگذش��ت یکي از 
اسطوره های فوتبال ایران است؛ درگذشت ناصر حجازي، دروازه بان فقید 
استقالل و تیم ملي فوتبال که هشت سال پیش در اثر بیماري سرطان از 
دنیا رفت. حال هر سال در سالروز درگذشت حجازي، بهشت زهرا)س( 
شلوغ تر از هر زمان دیگري است و پیشکسوتان و بازیکنان فعلي فوتبال 
خودشان را به قطعه نام آوران می رسانند تا با حجازي دیداري تازه کنند. 
امسال هم در هشتمین سالگرد درگذشت ناصر حجازي تعداد زیادي از 
عالقه مندان او دیروز بر سر مزارش حضور پیدا کردند. در میان هواداران، 
پیشکسوتان و مسئوالن باش��گاه استقالل، حضور علی کریمی مهاجم 
اسبق و اسطوره محبوب پرسپولیسی ها یکی از قاب های زیبای مراسم 

دیروز بود که نشان می داد چنین یادبودهایي قرمز و آبي نمی شناسد.

 ویلموتس توانایی کمک 
به فوتبال ایران را دارد

انتخ��اب س��رمربی جدی��د تی��م ملی و 
مش��خص ش��دن تکلیف کادر فنی خبر 
خوبی برای فوتبال است. اگرچه جزئیات 
قرارداد ویلموتس برای ما مشخص نیست 
و ابهام های��ی وجود دارد، ام��ا این مربی از 
کشوری صاحب س��بک می آید که سبک 
فوتبالش��ان با آس��یا کاماًل متفاوت است. 
ویلموتس کارنامه خوبی دارد و قطعاً برای 
کمک به تیم ملی ای��ران نیز توانایی کافی 
خواهد داشت. نباید فراموش کرد شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است 
که مشکالت زیادی بر سر به خدمت گرفتن مربیان خوب وجود دارد. باید 
انتخاب ویلموتس را به فال نیک گرفت و امی��دوار بود که حضور او تأثیر 
مثبتی در فوتبال ما داشته باشد. باید اجازه دهیم او به ایران بیاید و کارش 
را شروع کند. نمی توان هیچ پیش داوری در خصوص ویلموتس داشت. 
ایران یکی از تیم های برتر قاره آسیاست و با توجه به بازیکنان و نسلی که 
ویلموتس پرورش داده، قطعاً می تواند برای فوتبال کشورمان هم مفید 
باشد. متأسفانه همه در فوتبال ایران نتیجه گرا هستند، به همین خاطر 
کارلوس کی روش نیز در طول هشت سال فقط به دنبال نتیجه بود و دیدیم 
که در جام ملت ها هم تیم ملی حرفی برای گفتن نداشت. یادگار کی روش 
برای فوتبال ما 10، 12 بازیکن است، در صورتی که این مربی می توانست 
بازیکنان بیش��تری را پرورش دهد، به ویژه در رده ه��ای پایه. امیدواریم 
این داستان برای ویلموتس تکرار نش��ود و از او به عنوان مشاور ارشد در 
تیم های پایه استفاده شود. باید برنامه ای  ترتیب داد که از ویلموتس برای 
رشد تیم های نوجوانان و جوانان استفاده شود. حتی باید از او بخواهیم تا 
کالس های مربیگری را در کشورمان برگزار کند که پس از رفتن ویلموتس 
حداقل چند مربی جوان آموزش دیده به سبک فوتبال اروپا در اختیار داشته 
باشیم. عالوه بر این، بحث دستیار ایرانی نیز اهمیت خاص خود را دارد. 
حداقل باید دو مربی وطنی در کنار او حضور داشته باشند. البته شرایط 

مربیان داخلی متفاوت است و بسیاری از آنها درگیر لیگ هستند.

جالل طالبی

کارشناس فوتبال

شيوا نوروزی

حمایت باشد المپیکي مي شویم
پنج س��ال قبل        چهره
وقتي که محمد 
دانشور مدال طالي بازی های آسیایي اینچئون 
را کس��ب ک��رد، تصورم��ان ای��ن ب��ود ک��ه 
دوچرخه سواری کشورمان با یک پوست اندازی 

در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار گرفته است، اما 
با گذشت زمان، فاصله دانشور و بقیه ملي پوشان 
دوچرخه سوار با آمادگي و کسب موفقیت بیشتر 
شد تا حاال همه با نگاهي نگران چشم به مسابقات 

کسب سهمیه المپیک داشته باشند.
قهرمان دوچرخه سواری کشورمان با اشاره به 
بالتکلیفي حاکم بر این رشته می گوید: »فعاًل 
که برنامه خاصی از طرف مسئوالن فدراسیون 
دوچرخه سواری به ما اعالم نشده است. اگر به 
مسابقات برون مرزی اعزام شویم و در کنار آن 
مس��ئوالن هم از ما حمایت کنند، این شانس 
را داریم تا س��همیه المپیک توکیو را کس��ب 
کنیم. تمام تالش��م را کردم تا زندگی ام تغییر 
کند و پیش��رفت کنم، اما هر سال که می گذرد 
مشکالت ما بیش��تر می شود. س��ایر تیم های 
آسیایی با سرمایه گذاری توانسته اند از ما پیشی 
بگیرند. پس از بازی های آسیایی جاکارتا نتایجی 
را که مدنظرم بود، کسب نکردم. امیدوارم خیلی 

زود به روزهای خوب گذشته ام برگردم.«
دانشور به سطح لیگ هم اشاره و عنوان می کند: 
»کیفیت لیگ خوب است، اما متأسفانه با توجه 
به مشکالت عمده ای که از لحاظ مالی در کشور 
وج��ود دارد، رقم قرارداد ملی پوش��ان کاهش 

زیادی داشته است.«

سهمیه المپیک هدف سابریست هاي ایران
ه��نرنمای������ي        خبر
ن  ش�����ا ملی پو
شمش��یربازی ایران در المپیک قبلي و مسابقات 
مختل��ف جهاني باعث ش��ده همه به این رش��ته 
به عنوان یکي از شانس های کسب مدال در المپیک 
2020 نگاه کنند. مجتبي عابدیني و علي پاکدامن 
دو شمشیرباز کشورمان هستند که بسیار امیدوارند 
با کسب سهمیه در توکیو بدرخشند. عابدیني در 
این خصوص می گوید: »هدف ما کس��ب سهمیه 
المپیک 2020 توکیو در بخش تیمی است و حضور 
در رقابت هایی مانند جهانی اسپانیا، گرندپری مسکو 

یا جهانی بوداپس��ت در افزایش رنکینگ بس��یار 
تأثیرگذار است. البته روی کاغذ ما سهمیه المپیک 
را گرفته ایم، زیرا در جایگاه پنجم دنیا و نخست آسیا 
قرار داریم و این هدف دور از واقعیت نیس��ت. ما با 
وجود پیمان فخری که قوت قلب تیم است، نگراني 
چنداني بابت کسب سهمیه نداریم.« علي پاکدامن 
دیگر سابریست ملی پوش کشورمان هم با تأیید 
حرف های عابدیني تصریح می کند: »تمام تالش 

بازیکنان کسب سهمیه است و در این راه، عالوه بر 
همتی که تیم اس��لحه س��ابر دارد، پیمان فخری 

سرمربی تیم کمک شایان توجهی به ما می کند.«

با اعالم سازمان مبارزه با دوپینگ       حاشيه
فدراس��یون جهانی دوومیدانی 
آزمایش دوپینگ حسین کیهانی، قهرمان دو 3 هزار متر با مانع 
بازی های آسیایي جاکارتا مثبت اعالم شده است. سایت خبری 
آسوش��یتد پرس با اعالم این خبر مدعی ش��ده کیهانی از ماده 
ممنوعه EPO  استفاده کرده و فعالً تمام فعالیت های او به حالت 
تعلیق درآمده است. همچنین این سایت در ادامه گزارش خود 
به این نکته اشاره کرده است که دونده کش��ورمان به احتمال 

فراوان با محرومیتی بیش از چهار سال مواجه خواهد شد.
مجید کیهانی، رئیس فدراس��یون دوومیدانی در این خصوص 
اعالم کرد: »نامه ای شب گذشته از فدراسیون جهانی دوومیدانی 
IAAF به دست ما رس��ید که بابت نمونه حس��ین کیهانی در 
رقابت های قهرمانی آسیا در قطر توضیحاتی را خواستند. تأکید 
می کنم این توضیح در خصوص نمونه دوپینگ حسین کیهانی 
در قهرمانی آس��یا 201۹ در قطر بوده است و تمامی تست های 
حسین کیهانی در مسابقات گذشته از جمله بازی های آسیایی 

2018 منفی بوده است. حسین کیهانی تمامی تمرینات خود را 
در ارتفاع 2400 متری انجام داده و تمرین در آن ارتفاع با ترشح 
بیش��تر یک ماده در بدن همراه می ش��ود که این موضوع ایجاد 
شائبه کرده است. ما با تمام قدرت به این مسئله پاسخ خواهیم 
داد. در اروپا تمرین در این ارتفاع و این مورد متداول نیس��ت و 
فدراسیون قطعاً در این رابطه توضیحاتی را ارائه می دهد. با وجود 
این، فدراسیون و کمیته پزشکی به دنبال شفافیت حداکثری و 
حمایت قهرمان ایران هستند. ما بعد از جلسه با حسین کیهانی 
تمامی اسناد و توضیحات را به فدراسیون جهانی ارسال خواهیم 
کرد و در انتظار پاس��خ خواهیم ماند.«  تیمور غیاثی، سخنگوي 
سازمان تیم های ملي دوومیدانی هم با بیان اینکه پیش از آغاز 
مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا 201۹ دوحه مأموران آزمایش 
دوپینگ از کیهانی، امیر مرادی و احسان حدادی تست دوپینگ 
گرفتند، گفت: »از کیهانی در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا 
نیز تست دوپینگ گرفته شد و مشکلی نبود از این رو قهرمانی او در 
مسابقات بازی های آسیایی بدون مشکل به ثبت رسیده است.«

قهرماني جاکارتاي کیهاني 
مشکلي ندارد


