
تيم ملي فوتبال 
سعيد احمديان-  امارات

    گزارش
در  كش�ورمان 
شرايطي امشب 
در مرحله يك هش�تم نهايي ب�ه مصاف عمان 
مي رود كه روزهاي پرحاش�يه اي را با توجه به 
صحبت هاي نامتعارف و جنجالي كي روش تجربه 

مي كند. 
يك فين��ال ديگر براي ش��اگردان كي روش، پس 
از پيروزي مقابل يمن و ويتنام و مس��اوي با عراق 
در مرحله گروهي، حاال امش��ب تيم ملي فوتبال 
كشورمان در مرحله يك هشتم نهايي در ورزشگاه 
محمد بن زايد ش��هر ابوظبي به مصاف تيم عمان 
مي رود، مس��ابقه اي كه به قول ك��ي روش اينجا 
ديگر جاي اشتباه نيست و يك اشتباه مي تواند به 
خداحافظي تيم از جام ملت ها ختم شود. همه چيز 
در اردوي ايران براي مسابقه امشب اميدوار كننده 
است، تيم پس از بازگشت از دوبي، دوباره به ابوظبي 
برگشته تا براي مسابقه امشب آماده شود. تمرين 
شاداب ملي پوش��ان در ورزشگاه كريكت ابوظبي 
خيلي ها را براي جلو رفتن در مسير قهرماني اميدوار 

كرده است. 
   آقاي حاشيه

 تنها حاشيه اين روزهاي تيم ملي كه برخي را نگران 

كرده است، صحبت هاي حاشيه اي كارلوس كي روش 
اس��ت كه واكنش هاي منفي زيادي را در ايران به 
همراه داش��ت، صحبت هايي كه سرمربي پرتغالي 
ديروز در بيانيه اي خواست تركش هاي آن را كمتر 
كند و به هواداراني كه در ايران منتظر پيروزي هاي 
تيم كشورمان هستند، اين پيام را برساند كه به آنها 
احترام مي گذارد و ش��اگردانش با تمام وجود براي 
موفقيت در امارات مي جنگن��د، با اين حال به نظر 
مي رسد مربي پرتغالي در چند وقت اخير بيشتر از 
آنكه به دنبال جمع و جور كردن حاشيه هايش باشد، 
بايد ابتدا صحبت هايي كه به زبان مي آورد، مزه مزه 

كند و سپس آن را رو به رسانه ها بگويد. 
كي روش در حالي امش��ب در چهارمين مسابقه 
ايران در جام ملت ها روي نيمكت مي نشيند كه با 
بيان برخي حرف هاي نيشدار، جبهه مخالفانش را 
متحدتر كرده است، آن هم در شرايطي كه رسانه هاي 
موافق سرمربي پرتغالي هم همچنان بر طبل ترجمه 
اشتباه صحبت ها مي كوبند، هر چند حرف هايشان 
كمتر خريداري دارد و خيل��ي از هواداران فوتبال 
از اينكه ك��ي روش در چنين موقعيت حساس��ي 
بيش��تر از آنكه به دنبال منافع تيم��ي و قهرماني 
باشد، گاليه هاي ش��خصي اش را از تربيون ها داد 

مي زند، نگرانند. 

    شانس اول از نگاه خارجي ها
با جود چنين حاش��يه هايي ممكن است به تالش 
ايران، براي رسيدن به قهرماني لطمه بزنند. اينجا در 
امارات خارجي ها تيم كشورمان را شانس اول قهرماني 
مي دانند، از خبرن��گاران و مربي��ان خارجي گرفته 
 ASIAN تا اماراتي ها. وقتي از آنها درب��اره قهرمان
CUP 2019 مي پرسند، بدون شك اول گزينه اي كه 
مي گويند، ايران است. نمايش فوق العاده و مقتدرانه 
تيم ايران به خصوص در دو بازي اول مرحله گروهي 
كه با يك بازي خوب و هماهنگ تيمي به دست آمد، 
شاگردان كي روش را به عنوان گزينه اول باالبردن جام 
قهرماني در اول فوريه در ورزشگاه بن زايد اسپورت 
سيتي ابوظبي مطرح كرده است. مانند يكي از اهالي 
ابوظبي كه تماشاگر بازي ايران و يمن بود و در مسير 
رسيدن به ورزش��گاه محمد بن زايد براي حضور در 
نشست خبري، عكس هايش را كه از تماشاي بازي تيم 
كشورمان گرفته بود، نشانمان داد و ايران و كي روش را 
در امارات پرشانس ترين تيم براي قهرماني عنوان كرد 
و معتقد بود، ايران با نمايشي كه در مسابقات تا اينجاي 

جام ملت ها داشته، مي تواند جام را به خانه ببرد. 
   تركيب باز هم به هم مي ريزد

كي روش در چنين شرايطي امشب شاگردانش را 
براي بازي با عمان راهي ميدان مي كند. از يك سو 

در داخل تيم، حاشيه ها در چنين مسابقات مهمي 
در حال رسيدن به اوج است و از سوي ديگر، از نگاه 
كساني كه از خارج تيم به نتايج ايران نگاه مي كنند، 
انتظاره��ا از تيم كش��ورمان باالس��ت و خيلي ها 
همان طور كه اشاره شد، روي قهرماني ايران شرط 
مي بندند. به نظر مي رسد، تيم كشورمان امشب در 
ورزشگاه محمد بن زايد ابوظبي با تركيب متفاوت 
نس��بت به بازي با عراق به ميدان برود، مسابقه اي 
كه كي روش با اس��تراحت دادن ب��ه چند بازيكن 
اصلي، تيم ايران را مقابل ش��اگردان كاتانچ راهي 
ميدان كرد اما بازي با عمان، تيم ملي قطعاً دوباره 
با همان تركيب اصلي به مي��دان مي رود، هر چند 
در پست زوج مرتضي  پورعلي گنجي، در مركز خط 
دفاعي و همچنين هافبك دفاعي راست كشورمان 
ترديدهايي وجود دارد و هنوز كي روش انگار بعد از 
سه بازي و امتحان بازيكنان مختلف نتوانسته به 
نفرات اصلي مدنظرش برسد و به نظر مي رسد، در 
بازي امشب هم سرمربي پرتغالي همچنان به دنبال 

انتخاب بهترين گزينه ها خواهد بود. 
با اين حال پيروزي مقابل عمان دور از دسترس 
نيست، هر چند آمار رويارويي تيم كشورمان با 
عماني ها از روزي كه كي روش به عنوان سرمربي 
روي نيمكت ايران نشس��ته، قابل تأمل است و 
شاگردان وربيك تيم دست و پا بسته اي مقابل 
ايران نخواهند بود. يك ب��رد، يك باخت و يك 
مساوي حاصل س��ه بازي اخير تيم كشورمان 
با مربيگ��ري كارل��وس ك��ي روش برابر عمان 
اس��ت و هواداران فوتبال اميدوار هس��تند كه 
امشب دومين برد ايران برابر عمان با مربيگری 
كی روش اين بار در ورزش��گاه محم��د بن زايد 

ابوظبي ثبت شود. 
   تيمي كه نمي ترسد

با وجود اميدواري هاي زي��ادي كه به تيم ايران در 
مسابقه امش��ب براي صعود به مرحله يك چهارم 
نهايي وجود دارد، اما عماني ها هم بيكار ننشسته اند 
و   وربيك هلندي كه هدايت عمان را بر عهده دارد، 
ديروز در نشست خبري پيش از بازي كه در سالن 
كنفرانس ورزش��گاه محمد بن زايد برگزار شد، از 
عدم ترس ش��اگردانش از بازيكنان ايران گفت و 
اينكه آنها مي خواهند با حذف ايران و صعود به يك 
چهارم نهايي آسيا در فوتبال اين كشور تاريخ ساز 
شوند. البته عماني ها در ش��رايطي به يك هشتم 
نهايي رسيده اند كه با دو باخت يك بر صفر مقابل 
ژاپن و 2 بر يك مقابل ازبك و تنها برد 3 بر يك برابر 
تركمنستان با تنها س��ه امتياز و به عنوان يكي از 
چهار تيم سوم گروه هاي شش گانه به جمع 16تيم 

مرحله حذفي صعود كرده اند. 

تبعيض؛ آفت بزرگ ورزش 
تبعيض آفت بزرگي است كه قابليت نابودي هر جامعه اي را دارد،  اين آفت 
در هر جامعه اي كه بيفتد، پس از مدتي كوتاه بايد شاهد فروپاشي آن بود. 
ورزش هم از اين قاعده تلخ مستثني نيست و متأسفانه آفت خانمانسوز 
تبعيض سال هاس��ت به جان ورزش ايران افتاده و اگر عرق ملي، تعصب، 
عشق به وطن، تالش براي شادي مردم و از اين دست فاكتورهاي ارزشمند 
نبود، قطعاً بسياري از مدال آورانمان ديگر انگيزه و اراده اي براي درخشش 
در ميادين مختلف نداشتند. موفقيت تيم ملي فوتبال در مرحله گروهي جام 
ملت هاي آسيا آن روي سكه تبعيض ها را نمايان كرد. هرچند كه آرزوي همه 

ما قهرماني تيم ملي در جام ملت هاي آسياست، اما. . . 
با توجه به گروه بندي جام ملت هاي 2019 كسب حداقل دو برد كمترين 
انتظار از تيم كي روش به ش��مار مي رفت. با اين ح��ال رفتار هيجان زده 
وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال و حتي معاون اول رئيس جمهور آنقدر 
عجيب بود كه گويا آنها اصاًل انتظار پيروزي تيم ملي مقابل ويتنام و يمن 
را نداشتند. درست پيش از آنكه سرمربي پرتغالي تاخت و تاز جديدش را 
آغاز كند، معاون وزير ورزش پس از مساعدت ويژه جهانگيري، با چمداني 
پر از دالر )600 هزار دالر( به امارات رفت تا خ��داي نكرده پاداش دو برد 
يوزپلنگ ها در دور گروهي به تعويق نيفتد! البته سرمربي پرتغالي نيز پس 
ازدريافت پاداش هاي دو برابري نسبت به بازيكنانش از خجالت آقايان درآمد 
و يك بار ديگر نشان داد كه حتي پرداخت پاداش براي دو بازي مقدماتي هم 

نمي تواند جلوي مصاحبه هاي تفرقه انگيز او را بگيرد. 
حاال اين رفتارها را با رفتارهاي ورزشكاران و مربيان مان در ساير رشته ها 
مقايسه كنيد. به قول محمد بنا، ورزشكارهاي غير فوتبالي در كشورمان تا 
به سكوي قهرماني آسيا و جهان نرس��ند، خبري از پاداش نيست؛ آن هم 
پاداشي بسيار ناچيز كه با تأخير فراوان و منت هاي زياد پرداخت مي شود. در 
شرايطي كه كمبود بودجه همواره بهانه اي براي عدم رسيدگي به حال و روز 
مدال آوران ايراني است، فوتبالي ها با تفاوت فاحش نسبت به ساير رشته ها 
از امكانات خوب و كافي برخوردار هستند. اگرچه در سال هاي اخير مرد 
پرتغالي و شاگردانش به جاي تشكر فقط و فقط نق زده و گاليه كرده اند، اما 
ملي پوشان المپيكي و مدال آور آرزوي داشتن يك صدم امكانات فوتبال 
را دارند. رؤياي داشتن امكانات و شرايط برابر سال هاست كه ورزشكاران 
غيرفوتبالي را آزرده خاطر كرده و پرداخت پ��اداش دالري آن هم در اين 
وانفساي ارزي تازه ترين دلخوري اهالي ورزش از رفتارهاي تبعيض آميز 

مسئوالن است. 
فاصله طبقاتي بين فوتبال و ديگر رشته ها روز به روز بيشتر مي شود؛ نبود 
امكانات سخت افزاري مناسب و اس��تاندارد، نبود بودجه براي اعزام هاي 
برون مرزي، پرداخ��ت هزينه هاي حض��ور در تورنمنت ه��اي ضروري 
خارجي، پرداخت دستمزد مربي خارجي از جيب، نداشتن آينده شغلي، 
مشكالت معيشتي و. . . تنها بخشي از حسرت هاي افتخارآفريناني است كه 
حسن نيت شان را بارها با گرفتن مدال هاي رنگارنگ و به اهتزاز درآوردن 
پرچم س��ه رنگ كش��ورمان ثابت كرده اند. با اين حال باز ه��م دالرها و 
پاداش ها اول از همه به سمت مستطيل سبز سرازير مي شود و در صورتي 
كه باقيمانده اي وجود داشته باشد، مسئوالن براي توزيع هرچه عادالنه تر 
آن تصميم مي گيرند! اينگونه است كه حس بي ارزش بودن به مربيان و 

ورزشكاران مان تزريق مي شود. 
اين تنها بخشي از واقعيت هاي تلخ و زجرآور ورزش ماست. همه ما به شرايط 
حساس تيم ملي فوتبال در جام ملت ها واقف هستيم و برخالف كي روش 
عالقه اي به جنجال آفريني هاي بي ثمر نداريم، منتها نمي توان نسبت به 
تبعيض هاي روزافزون در عرصه ورزش سكوت كرد. در واقع مديران ارشد 
ورزش با توجه به مسئوليت بزرگي كه به گردن دارند به جاي آنكه در سال 
قبل از المپيك روحيه و انگيزه را به ورزش كشور تزريق كنند، در جهت 
افزايش تبعيض ها قدم برمي دارند. در شرايطي كه داورزني از سوي وزارت 
مأمور توزي��ع پاداش هاي دالري در اردوي تيم مل��ي فوتبال بوده چطور 
مي توان از ملي پوشان ساير رشته ها خواست كه با مشكل كمبود بودجه و 
چالش هاي اقتصادي كنار بيايند، اعتراض نكنند و فقط به كسب سهميه و 

موفقيت در توكيو  فكر كنند؟

شيوا نوروزي

گام چهارم براي قهرماني در روزهاي پرحاشيه
ايران – عمان امشب ساعت 20:30 در يك هشتم نهايي جام ملت ها

قضاوت فغاني در يك هشتم نهايي
نيم نگاه كي روش به بازي تايلند –چين

 س��وت آغاز مرحله حذفي جام هفدهم را س��اعت 14:30 امروز عليرضا 
فغاني، داور موفق ايران در ورزش��گاه آل مكتوم دوبي به صدا در مي آورد. 
اردن، شگفتي ساز اين دوره از رقابت هاي جام ملت هاي آسيا كه بازي ها را 
با برتري مقابل مدافع عنوان قهرماني آغاز كرد و مانع از صعود استراليا به 
عنوان صدرنشين گروه B شد، در مرحله حذفي بايد با ويتنام ديدار كند. 
تيم سوم گروه D كه باوجود دو شكست مقابل ايران و عراق به لطف پيروزي 
برابر يمن در آخرين گام، به عنوان يكي از تيم هاي برتر رده سومي به يك 
هشتم نهايي راه يافت و حريف اردن شد؛ تيمي كه با كسب هفت امتياز از 
مرحله گروهي ثابت كرده حريف آساني نيست. خصوصاً براي ويتنامي كه 
تاكنون تنها موفق به عبور از سد يمن شده و بدون ترديد كار سختي برابر 
صدرنشين گروه دوم دارد. اين سومين تجربه حضور اردن در جام ملت هاي 
آسياست. اين تيم كه حاال با فيتال بوركمانس، سرمربي بلژيكي خود حضور 
در يك هشتم نهايي را تجربه مي كند، چهار سال قبل در مرحله گروهي 
حذف شد. ويتنام هم بعد از سال 2007 كه يكي از چهار ميزبان مسابقات 
بود، دومين باري است كه موفق به صعود به مرحله حذفي مي شود و بايد 
ديد اين بار مي تواند از سد شگفتي ساز مرحله گروهي جام هفدهم عبور 
كند يا آل مكتوم پايان كارش در اي��ن دوره از رقابت هاي جام ملت هاي 

آسيا خواهد بود. 
    چين به مرحله بعد مي انديشد

دومين بازي مرحله حذفي جام ملت هاي آس��يا ساعت 17:30 در 
ورزشگاه هزاع بن زايد شهر العين برگزار مي شود. جايي كه تايلند، 

تيم دوم گروه A به مصاف چين، تيم دوم گروه C مي رود. تايلند 
در حالي حضور در يك هش��تم نهايي را تجربه مي كند كه 

پيشتر تنها سال 1972 كه ميزبان اين بازي ها بود، حضور 
در مرحله حذفي را تجربه كرده بود كه البته در آن دوره 
تيم هاي صعود كرده از گروه ها در مرحله نيمه نهايي بازي 
مي كردند كه تايلند در ضربات پنالتي2- 1 مغلوب كره 
جنوبي شد و به ديدار رده بندي رفت و شايد به همين 
دليل هم هس��ت كه سيراك، س��رمربي تايلند بعد از 
مشخص شدن قرعه تيمش گفت خوشحال است كه 
تيمش به چين خورده نه كره جنوبي: » چين و كره را از 
نزديك ديدم و خوشحالم كه برابر چين قرار مي گيريم 
و با كره ديدار نخواهيم داش��ت. كره جنوبي در تمام 
خطوط، تيم قدرتمندي است و سبك هاي مختلف 
فوتبال را به خوبي بازي مي كند. البته چين هم تيم 

خوبي است كه تأكيد زيادي روي توپ هاي بلند دارد و 
ما بايد به خوبي براي اين حربه حريف آماده شويم، اما در 

ب��ود و كل، احساس مي كنم كه بازي تايلند و چين بازي نزديكي خواهد 
مي توانيم حريفمان را در يك هشتم نهايي متوقف كنيم چون به خودمان 
باور داريم. ما سال 2013چين را شكست داريم. چرا يكبار ديگر نبايد بتوانيم 

اين كار را انجام دهيم. «
البته چين با 12 بار حضور متوالي از سال 1976 بعد از ايران و كره جنوبي 
باتجربه ترين تيم اين تورنمنت است و حريف ساده اي براي تايلندي ها 
نخواهد بود. خصوصاً كه چين، با دو برد و يك باخت، با شرايطي بهتر از 
تايلند )يك برد، يك باخت و يك مساوي( به مرحله حذفي راه يافته و 
هدايت آن را نيز مارچلو ليپي ايتاليايي بر عهده دارد؛  مربي ای كه براي 
هر نيمكتي وزنه اي قابل اتكا به حساب مي آيد. البته چيني ها با مشكالت 
فراواني براي بازي با تايلند و سپس بازي با ايران )در صورت برتري مقابل 
تايلند( مواجه هستند. وو لي، يكي از بازيكنان كليدي چين كه در بازي 
با كره از ناحيه شانه مصدوم شد، ممكن است به بازي با تايلند نرسد. وو 
ژي، يكي ديگر از بازيكنان اين تيم نيز در تمرينات با مصدوميت مواجه 
شده و ممكن اس��ت به بازي امروز نرسد.   نتيجه بازي تايلند و چين كه 
قبل از مصاف ايران با عمان برگزار مي ش��ود، براي كي روش از اهميت 
بااليي برخوردار است؛ چراكه برنده اين ديدار با تيم ملي ايران در مرحله 
بعد ديدار خواهد كرد، اگر شاگردان كي روش در ادامه مسير موفقي كه 
در پيش گرفتند، عمان را هم از س��د راه بردارند و به يك چهارم نهايي 

راه يابند. 

دنيا حيدري

 ضعف هاي فوتبال آسيا 
كيفيت جام هفدهم فوق العاده پايين است 
كه آن را مي توان به دليل ضعف هاي فوتبال 
آسيا در فاكتورهاي اساسي  دانست كه ستون 
فوتبال روي آن سوار است؛عدم ارسال پاس 
دقيق به زواياي تنگ و فشرده. تيم ها پنج يا 
شش پاس در جاهاي خلوت مي دهند، اما 
به مجرد اينكه تصمي��م مي گيرند به نقاط 
تنگ و زواياي فشرده پاس بدهند، توپ لو 
مي رود. اين اولين اش��كالی است كه نشان 
مي دهد آسيا در پايين ترين رده فوتبال دنيا 
قرار دارد. بازيكنان آسيايي نمي توانند هيچ كنترل خوبي در فضاهاي تنگ 
و فشرده روي توپ داشته باشند. اگر پاسي به اين نقاط ارسال شود، كسي 
نيست كه بتواند آن توپ را بگيرد و كنترل كند. گرفتن توپ در فواصل تنگ 
و فضاهاي فشرده را خيلي كم مي بينيم. البته در تيم ما اساساً به فضاهاي 
تنگ پاس داده نمي شود و ما با توپ زنده يا در حال حركت بازي مي كنيم 
نه با توپ مرده.  شوت يكي ديگر از ضعف هاي فوتبال آسياست. در آسيا 
فواصل شوت ها بسيار كم است و شوت هاي از راه دور اكثراً مستقيم به بيرون 
مي رود. عبور فردي ديگر مشكل است. در آسيا سرعت دويدن بازيكنان 
تقريباً شبيه به هم است. به همين دليل هر بازيكني بخواهد با توپ عبور 
كند، به مشكل مي خورد و در درگيري مي ماند، در نتيجه ما برتري عبور و 
برتري چابكي نمي بينيم. ضعف ديگر فوتبال آسيا گلرها هستند به طوري كه 
در بازي با عراق بيرانوند با يك مهار ديدني   بازيكن برتر ميدان مي شود، در 
حالي كه دخه آ در يك بازي حداقل پنج توپ صد درصدي را مهار مي كند. 
مشكل بعدي ضعف مفرط دو دفاع مركزي است كه در فوتبال آسيا نسبت 
به فوتبال سطح اول دنيا، اين ضعف در همه تيم ها وجود دارد. مسئله بعدي 
سانتر از كناره هاست. در فوتبال آس��يا اكثر سانترها از فاصله 20 متري از 
كناره ها ارسال مي شود، در حالي كه در اروپا با سانتر، دفاع را قطع مي كنند. 
بازيكنان اروپايي از نزديك ميله پرچم و خط عرضي اقدام به سانتر مي كنند. 
درست مثل سانتر سامان قدوس كه نمونه اي از سانتر اروپايي بود و به گل 
تبديل شد. به همين دليل نه اين جام كه همه جام هاي آسيا تا به نيمه نهايي 
نرسد، بازي ها با نوسان هاي بسيار و گل هاي آسان زياد همراه است، اما اين 
ضعف را بايد با انتقال دانش به پيكره فوتبال ارتقا داد نه با افزودن بر تعداد 

تيم هاي مسابقات.

 صالح برترين موقعيت ساز
 تاريخ ليگ برتر انگليس

محمدصالح، آقاي گل رقابت هاي ليگ برتر در فصل 2018- 2017 
به عنوان برترين بازيكن آن فصل انتخاب شد. صالح در فصل گذشته 
32 گل به ثمر رساند. او در طول اين دو فصل، 21 پاس گل را هم داده 
و به مدت 5هزار و 299دقيقه براي ليورپ��ول در ليگ برتر بازي كرده 
است كه به طور متوسط توانس��ته هر 79دقيقه يك بار به گل برسد يا 
پاس گل دهد. اين ركوردي تاريخي از زمان آغاز ليگ برتر انگليس به 

حساب مي آيد. 

يك مصدوم ديگر روي دست رئال مادريد!
كيلور ناواس، دروازه بان كاس��تاريكايي رئال مادريد احتماالً يك هفته 
قادر به همراهي با تيمش نخواهد بود. بحران مصدوميت دس��ت بردار 
رئال مادريد نيس��ت و اين تيم در هفته هاي اخير بارها با اين مش��كل 
درخطوط مختلف روبه رو بوده و حاال ناواس آخرين بازيكن اين ليست 
بلند باالست. در حال حاضر توني كروس، ماريانو دياز، ماركوس يورنته، 
گرت بيل، ماركو آسنس��يو و خس��وس وايخو در بين مصدومان رئال 

مادريد قرار دارند و ناواس نيز به اين جمع اضافه شده است. 

ت  ف��ا ختال  ا
تمام نش��دني 
احسان حدادي 
با فدراس��يون دو و ميداني ح��اال كار را به جايي 
رس��انده  اس��ت كه حتي احتمال خداحافظي 
قهرم��ان پرتاب ديس��ك كش��ورمان از صحنه 
رقابت هاي حرفه اي وجود دارد.  مدت هاس��ت 
كه از بازي هاي آس��يايي جاكارت��ا مي گذرد و 
هنوز احسان حدادي و فدراسيون دو و ميداني 
نتوانسته اند، اختالفات خود را حل و فصل كنند؛ 
اختالفاتي كه بيشتر آنها مربوط به مسائل مالي 
است و البته نبايد از اين مسئله هم غافل بود كه 
هيچ كدام از طرفين حاضر نيستند كوتاه بيايند 
و هر دو ب��ه نوعي زياده خواهي دارند.  احس��ان 

حدادي مربي خارجي، ماساژور خارجي و اردوي 
خارجي مي خواهد و طبيعي اس��ت كه مخارج 
زيادي را به فدراس��يون تحميل مي كند. با اين 
حال فدراس��يون در آخرين تصمي��م مقرر كرد 
ماهانه مبلغ 100ميلي��ون تومان به او پرداخت 
كند كه حدادي در اقدام��ي تأمل برانگيز حاضر 
به قبول اين مبلغ نشد تا كار باال گرفت.  حدادي 
حاال به نقل از برخي رسانه ها، درخواست مبلغ 

4ميلياردي داشته كه بنا به گفته كيهاني، رئيس 
فدراسيون دو و ميداني چيزي حدود بودجه كل 
فدراس��يون اس��ت و نمي توان آن را به حدادي 
پرداخت كرد، اما نكته اينجاس��ت در حالي كه 
فدراسيون دو و ميداني از حدادي توقع رعايت 
انصاف با توجه به وضعيت سخت حاكم بر شرايط 
مالي فدراس��يون را دارد، رسانه اي شدن برخي 
مسافرت هاي غيرضروري مسئوالن فدراسيون 

چيزي غير از اين را ثابت مي كند.  رئيس��ي كه 
از ورزش��كار مدال آور و قهرمان��ش، توقع كوتاه 
آم��دن دارد، همين چند هفته قبل مس��افرتي 
داشت براي حضور در رقابت هاي دوي صحرايي 
كشور هاي عرب آن هم به بهانه شركت در يك 
اجالس كه دست آخر هم خبري بابت برگزاري 
يا مصوبات آن نيامد.  رفتار احس��ان حدادي در 
اصرار به داشتن شرايط خاص قابل قبول نيست، 
اما رفتارهاي برخي فدراسيون نشينان نيز قابل 

تحمل نيست. 
به اين ترتيب ديدار طرفين اي��ن دعوا كه چند 
روز قبل برگزار ش��د نيز نتوانس��ت يخ روابط را 
آب كند تا اوضاع امروز پيچيده تر از قبل شود.    
آنچه مشخص است حدادي و فدراسيون حرف 
يكديگر را نمي فهمند و ادامه اين نزاع بي سرانجام 
به ضرر ورزش اي��ران تمام خواهد ش��د و البته 
مهم تر اينكه  ، حس مسئوليت پذيري بايد از شعار 
به عمل برسد و همه شرايط خاص كشور را درك 

كنند نه اينكه از بقيه توقع داشته باشند. 

حدادي و فدراسيون
 به بن بست رسيدند
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اميدها، اميدوار به آينده 
يك برد پرگل، اميد به آينده را به اردوي تيم اميد تزريق كرد. بيش از 
پنج دهه از آخرين حضور فوتبال ايران در بازي هاي المپيك مي گذرد 
و سال هاست كه فدراس��يون فوتبال براي خاتمه دادن به اين حسرت 
طوالني مدت برنامه ريزي مي كند. اين بار زالتكو كرانچار مأمور شكستن 
طلسم غيبت مان در المپيك شده است. مربي كروات، بازيكنان اميد را 
مدت هاست كه زيرنظرگرفته و در حال حاضر نيز تيمش را به تورنمنت 
قطر برده تا آمادگي آنها را محك بزند. اين وسط باخت به تاجيكستان 
همه را نگ��ران كرد، اما زدن پن��ج گل به كويت نش��ان داد كه اميدها 
كماكان براي موفقيت در رقابت هاي انتخابي المپيك اميدوار هستند. 
تيم كرانچار تا اينجاي كار هفت بازي دوستانه را پشت سر گذاشته است 
و انتظار مي رود پس از پايان اي��ن اردو آمادگي اميدها به باالترين حد 
ممكن رسيده باشد. صعود به المپيك 2020 آرزويي است كه اميدواريم 

مرد كروات و شاگردانش آن را براي مردم محقق سازند. 

جالل چراغپور

كارشناس فوتبال

ترس پنهان تيلور از يزداني
هن��وز زم��ان زي��ادي ت��ا 
ش��هريور98 و رقابت ه��اي 
كشتي آزاد قهرماني جهان 
در آستانه قزاقس��تان باقي اس��ت. با اين حال كشتي گيران 
شاخص دنيا از همين حاال خود را آماده مي كنند و جالب  اينكه 
براي هم كري خواني راه مي اندازند.  نمونه اين رفتارها را بايد در 
ديويد تيلور كشتي گير 86كيلوگرم تيم ملي امريكا ديد، يعني همان 
كشتي گيري كه با حسن يزداني قهرمان المپيك كشورمان هم 
وزن است و براي كسب قهرماني جهان به احتمال زياد 
با دالور كشورمان روبه رو مي شود. تيلور رجزخواني 
را خيلي زود شروع كرده كه مي توان برداشت هاي 
متفاوتي از آن داش��ت؛ از جمله ت��رس پنهاني كه 
در حرف هاي او ديده مي ش��ود و اال لزومي ندارد او 
براي رقيبي كه تاكنون دوبار موفق به شكستش 
شده اس��ت، اينگونه رجزخواني كند.  تيلور دو 
بار يزداني را برده اس��ت،  اما به نظر مي رسد 
ترس او از رويارويي سوم با يزداني و احتمال 
شكست برابر قهرمان المپيك اين بار او را 
واداشته تا با به راه انداختن جنگ رواني 
از همين حاال به زع��م خود حريف 
قدرتمندش را از ميدان به در كند، 
غافل از اينكه دالور ايراني بي سر 
و صدا كار خودش را مي كند و 
براي برتري مقابل تيلور نيازي 

به اين جوسازي ها  ندارد. 

اردوي هانوفر تيراندازي روي هوا !
تيراندازي مدت هاست         بازتاب
با مشكالت ريز و درشت 
درگير است؛ از كمبود مهمات گرفته تا لغو اردوهاي 
خارجي كه تأثير مستقيمي بر عملكرد ملي پوشان 
دارد. اردوي هانوفر آلمان آخرين اردويي است كه 
اين روزها احتمال لغو آن به دليل مس��ائلي نظير 
گراني ارز مي رود. اردويي كه براي آمادگي تيراندازان 
ايران به منظور شركت در مسابقات كسب سهميه 
المپيك در دهلي هند الزم به نظر مي رس��د.  رضا 
ملك محمدي، دبير فدراسيون تيراندازي در اين 
خصوص مي گويد: »هنوز دعوت نامه ها نيامده است، 
 ما هم اكنون درصدد كم كردن تعداد هس��تيم تا 
كساني را كه خيلي ضروري نيست، نفرستيم. يعني 

دنبال اين هستيم هر چند با تعداد كمتر اما بچه ها به 
هانوفر اعزام شوند.« وي درخصوص اردوي جايگزين 
هم گف��ت: »دنب��ال گزينه ه��اي جايگزين براي 
مرحله هاي بعدي هستيم. اصالً نمي خواهيم خود را 
اسير سرنوشت كنيم يا غافلگير شويم. مثالً مي توانيم 
ورزش��كاران را زودتر به دهلي بفرس��تيم.« ملك 
محمدي با اشاره به مشكالتي كه اروپايي ها در راه 
اعزام تيم مل��ي ايجاد مي كنند هم گف��ت: »قباًل 
آلماني ها و اروپايي ها با ما خيلي بهتر بودند، اكنون 
چپ تر شده اند! كار براي همه سخت شده است. با 
اين وجود جاي نگراني نيست با سرمربي صحبت 
كرده ايم. خود مربي گزينه هاي جايگزين ديگري 

هم داده است. «

فريدون حسن 
  چهره 

حامد قهرماني
   خبر 


