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برنامه آماده سازی تیم ملی برای 
جام جهانی تا امروز به معنای واقعی 
کلمه ناامیدکننده بوده است. تیمی 
که خیلی زود توانست جواز حضور 
در رقابت های جــام جهانی را به 
دست بیاورد تا امروز مسیر پرپیچ 
و خمی را برای به دست آوردن یک 
دیدار دوســتانه طی کرده است. 

بعد از لغو بــازی تدارکاتی با تیم 
ملی کانادا و به توافق نرسیدن با 
تیم های دیگــر، درنهایت به نظر 
می رسد فدراسیون با الجزایر به 
توافق رســیده تا دو تیم در قطر 
به مصاف هم بروند. این در حالی 
اســت که چهار فیفادی تا قبل از 
شروع جام وجود دارد و ایران یکی 
از تنها تیم های حاضر در این رقابت 
به حســاب می آید که حتی برای 

برگزاری دیدارهــای تدارکاتی و 
اســتفاده از فیفادی  ها با مشکل 

جدی روبه  رو شده است.
آن چه این روزها در فدراسیون فوتبال 
ایران می گــذرد، حقیقتا نگران کننده 
اســت. فدراســیونی که با بالتکلیفی 
عجین شــده و این ویــروس را به جان 
تیم ملی نیز انداخته است. از همان نفر 
اول فدراسیون تا مدیران رده پایین تر، 
هیچ کس نمی داند که سرنوشتش در 

آینده نزدیک چه خواهد بود. فدراسیون 
فوتبال با رییس موقت اداره می شود و 
حتی زمزمه هایی درباره تالش عزیزی 
خادم برای بازگشت به این نهاد به گوش 
می رسد. عالوه بر این جلسه های هیات 
رییسه نیز شرایط جالبی ندارند و یکی 
از اعضا مجبور است برای متصل شدن به 
این جلسه ها، از اینترنت زندان استفاده 
کند! در حقیقت فدراسیون این روزها 
حتی نمی تواند برای خودش و جلساتش 
تصمیم بگیرد. طبیعی است که نباید 
انتظار داشته باشــیم در این وضعیت، 
تصمیم های خوبی برای تیم ملی گرفته 
شود. ایران قرار بود در اردوی تدارکاتی 
کانادا، دو بازی دوستانه با کانادا و اکوادور 
برگزار کند. همه چیز بــرای انجام این 
مســابقه ها ایده آل به نظر می رسید اما 
ناگهان اعالم شد که مســابقه دوم در 
آستانه لغو شدن قرار دارد. ظاهرا دلیل 
این اتفاق هم برخی کارشــکنی ها به 
کانادا و برخی فشــارها علیه دولت این 
کشور در مورد میزبانی از تیم ملی ایران 
بوده است. در اینکه چنین رفتارهایی 
از فضــای بیرون فوتبال به این رشــته 
ورزشــی لطمه می زند تردیدی وجود 
ندارد اما چطور فدراسیون نمی تواند با 
رایزنی این مشــکل بزرگ را حل کند؟ 
آیا منطقی است که تیم این سفر بسیار 
طوالنی به کانــادا را با ده هــا همراه به 
خودش تحمیل کند امــا در یک قاره 
دیگر فقط یک بازی انجام بدهد؟ مساله 
بالتکلیفی فقط شــامل حال مدیران و 
بازیکنان تیم ملی نمی شود. حتی مربیان 
این تیم هم وضعیت مشخصی ندارند. 
قرارداد دســتیاران ایرانی اسکوچیچ 
همچنان تمدید نشــده و حتی ممکن 

است تغییراتی در کادر فنی تیم به وجود 
بیاید. سوال بزرگ اما اینجاست که چرا 
این تصمیم ها زودتر گرفته نمی شوند و 
هیچ  کس در ساختار اداره فوتبال ایران، 

اهمیت زمان را درک نمی کند؟
نگاه کردن به ترکیب تیم ملی کمی 
امیدوارمان می کند. مهدی طارمی همین 
فصل باالتر از دارویــن نونیز، موثرترین 
بازیکن لیگ پرتغال بوده و با پورتو قهرمان 
این لیگ شده است. سردار آزمون شروعی 
درخشان در بوندس لیگا داشته و توانسته 
خودش را به لیگ قهرمانان اروپا برساند. 
حتی بازیکن جوانی مثل اللهیار صیادمنش 
نیز در آستانه امضای یک قرارداد دائمی با 
باشگاه هال سیتی است. از خط دروازه تا 
خط حمله، استعدادهای بسیار جذابی 
در این نسل وجود دارند که شاید بتوانند 
بهترین نتیجه تیم ملــی در تاریخ جام 
جهانی را رقــم بزنند. با ایــن وجود اگر 
نتیجه ای هم گرفته شود، تنها به کمک 
درخشــش این بازیکنان و اعضای کادر 
فنی خواهد بود و مدیران فوتبال ایران هیچ 
تاثیری در این موفقیت ندارند. شک نکنید 
اگر تیم ملی نتیجه بگیرد، همین مدیران 
منفعل و بیکار امروز که در برنامه ریزی یک 
دیدار تدارکاتی عاجز هستند، چنان مقابل 
دوربین ها ظاهر می شوند و ژست می گیرند 
که انگار با مجموعــه ای از تصمیم های 
مدبرانه یک تنه این نتیجه را به دســت 
آورده اند و اگر تیم ملی نتیجه نگیرد، چنان 
پنهان می شوند که انگار اصال در فوتبال 
ایران حضور نداشته اند. تاریخ اما باید بداند 
که این تیم چقدر تنها بوده است. تیمی 
که با قدرت راهی جام جهانی شــد اما در 
شرایطی که رقبای آسیایی تک تک اردوها 
و برنامه های دیدارهای دوستانه را قطعی 

کرده بودند، حتی نمی توانست به مصاف 
حریفی مثل اکوادور برود. حاال دیگر ثابت 
شد حتی شــیوه صعود به جام جهانی، 
تاثیری در شیوه اداره فوتبال ایران ندارد. 
چقدر تلخ اســت که یک تیم با این همه 
برد و نتیجه خوب، در چنین دست های 
نابلدی قرار گرفته و به لحاظ مدیریتی، این 
وضعیت ناامیدکننده و اسفبار را پشت سر 
می گذارد. آن چه این روزها برای این تیم 

اتفاق می افتد، باورکردنی نیست.
این وسط سکوت دراگان اسکوچیچ 
هم آزاردهنده به نظر می رسد. سکوتی 
که شاید از سر بی خیالی و شاید به خاطر 
حفظ جایگاه در هر شرایطی باشد. او 
آنقدر صحبت نمی کنــد که هواداران 
فوتبال ایران دیگر صدایــش را از یاد 
برده اند! اگر دراگان واقعا جدی است 
و اگر واقعا به نتایج تیــم ملی در جام 
جهانی اهمیت می دهد، نباید چنین 
ســکوتی را تجربه کند. این ســکوت 
مرگبارترین نسخه ممکن برای تیمی 
است که باید روی مربی اش حساب کند. 
سکوت اســکو این پیام را به بازیکنان 
می رساند که شرایط نگران کننده تیم 
برای مرد کــروات از اهمیت چندانی 

برخوردار نیست.

سکوت مربی، خاموشی فدراسیون

این تیم تنها!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هماننــد چنــد ســال گذشــته، نفت 
مسجدســلیمان به هر زحمتی خودش را 
در کورس بقا حفظ کرد و باز هم مقابل رفتن 
به لیگ یک مقاومت به خرج داد. همان طور 
که از چند هفته قبل قابل پیش بینی به نظر 
می رسید، پرونده سقوط این فصل لیگ برتر 
با رفتن شهرخودرو و فجرسپاسی به دسته 
پایین تر بسته شــد. دو تیمی که یک فصل 
ناامیدکننده را ســپری کردند و ســرانجام 
طعم تلخ سقوط را چشــیدند. آن چه منجر 
به سقوط این دو باشگاه شد، اتفاقاتی فراتر 
از خود فوتبال به نظر می رســید. هر دو تیم 
در حوزه هــای مدیریتی لطمــه خوردند 
و مدیرانــی در حد و اندازه هــای لیگ برتر 
نداشــتند. به همین خاطر اســت که حتی 
در مشهد و شــیراز هم هیچ کس بازیکنان و 

مربیان دو تیم را مورد سرزنش قرار نمی دهد. 
در شیراز از شــروع فصل، چمن حافظیه به 
معنی واقعــی کلمه افتضاح بــود و فقط به 
درد »چــوگان« می خورد. فجــر که زمانی 
یک باشگاه بازیکن ســاز در فوتبال ایران به 
حســاب می آمد، روی این چمن فاجعه بار 
هرگز نتوانســت فوتبال خوبــی بازی کند. 
تمام توقع این باشــگاه از مسئوالن ورزش 
استان، هموارتر شــدن زمین ورزشگاه بود 
اما حتی یک غلتک ماشــینی نیــز به آنها 
تعلق نگرفت. فجر از شــروع فصل به شدت 

»تنها« بود و سرانجام با همین تنهایی راهی 
رقابت های لیگ یک شد. هیچ کس پشت این 
تیم نایستاد و هیچ کس از آن حمایت نکرد 
تا شیرازی ها به همین سادگی سهمیه ای را 
که سال  ها برایش تالش کرده بودند، از دست 
بدهند. در مشهد هم مجموعه ای از اتفاقات 
عجیب رخ داد. در پی اختالف شدید مالکان 
باشــگاه با اعضای هیات فوتبال خراسان، 
چندین بار اسم باشــگاه عوض شد و حتی 
فاجعه ای مثل حضور همزمان دو سرمربی 
در اردوی این تیم اتفاق افتاد. معلوم بود که 

در چنین شرایطی این باشگاه شانسی برای 
ماندن در رقابت های لیگ برتر ندارد. معلوم 
بود که با این روند، تیم مشهدی راهی دسته 
پایین تر می شود و در باالترین سطح فوتبال 

ایران دوام نمی آورد.
فجر در حالی سقوط کرد که تماشاگران 
پرشــمارش در این فصل حتی یک بار هم 
نتوانستند حضوری گســترده در استادیوم 
را تجربه کنند. تیمی که قرار بود سال ها در 
لیگ برتر بماند و دوباره جایگاه از دست رفته 
را پس بگیرد اما انگار عده ای ترجیح می دادند 
این تیم به همان ســال های سنگین سقوط 
برگــردد و دور ماندن از باالترین ســطوح 
فوتبال را تجربه کند. ســقوط شهرخودرو 
هم به شــدت ناامیدکننده به نظر می رسد. 
چراکه این تیم اولین سهمیه تاریخ فوتبال 

مشهد در لیگ قهرمانان آســیا را تصاحب 
کرده بود. شــهری که صاحب مدرن ترین 
استادیوم فوتبال ایران است، حاال هیچ تیمی 
در لیگ برتر ندارد. مشکل فقط این نیست 
که این باشگاه راهی دسته پایین تر می شود. 
مشکل این است که این باشگاه نیز همانند 
ابومسلم و سیاه جامگان، به مرحله فراموشی 
و نابودی خواهد رســید. این همان عادتی 
است که تقریبا همیشــه در فوتبال مشهد 
تکرار می شود و باز هم رقم خواهد خورد. این 
تیم ها خیلی قبل تــر از زمین فوتبال، جای 
دیگری به سمت تباهی رفتند. مجموعه ای 
از تصمیم های غلط مدیریتی، این دو تیم را 
نابود کرد و این اتفاقی است که به مرور زمان 
برای همه تیم های غیرصنعتی فوتبال ایران 

رخ خواهد داد.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام بوالت 
تورلیخانوف در آلماتی قزاقســتان، با سومی تیم 
ملی کشورمان به پایان رســید. در این مسابقات 

که یکی از تورنمنت های موثر در رنکینگ اتحادیه 
جهانی کشتی محسوب می شود، کشتی آزاد ایران 
با چهار نماینده روی تشک رفت و توانست با سه 

مدال طال و یک نقره به کار خود پایان دهد.
امیرحســین فیروزپور و امیرحســین زارع 
نخســتین آزادکاران ایران بودند که در روز اول 
مســابقات به مصاف رقبا رفتند. فیروزپور و زارع 
هر دو محکم کار را آغاز کردنــد و در اوزان 97 و 
125 کیلوگرم به فینال رســیدند. فیروزپور در 
دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه هشت 
بر ســه آکژان آیتبکوف از قزاقستان را از پیش رو 
برداشــت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در 
این مرحله به مصاف محمدرســول رحیم اف از 
قزاقســتان رفت و با نتیجه قاطع 15 بر چهار به 
برتری رسید و راهی فینال شد. فیروزپور دارنده 
مدال طالی آسیا در دیدار نهایی مقابل باتیربک 
تساکولوف از اسلواکی دارنده مدال برنز اروپا که تا 
چند ماه پیش برای روســیه کشتی می گرفت به 
میدان رفت و در مدت زمان یک دقیقه با فیتیله 
پیچ های حریــف با نتیجه 1۰ بر صفر شکســت 
خورد و به مدال نقره رسید. زارع اما که در قهرمانی 
جهان در وزن 125 کیلوگرم تاج گذاری کرد، این 
بار هم نشان داد که قصد ندارد پادشاهی را از دست 
بدهد. زارع در دیدار نهایی ایــن رقابت ها مقابل 
یوســوپ باتیرمورزایف از قزاقستان روی تشک 

رفت و در شــرایطی که در همان تایم نخست با 
نتیجه هشت بر صفر از حریف عقب افتاد، با توجه 
به از نفــس افتادن حریف در تایم دوم توانســت 
جبران کند و در نهایت با نتیجه 21 بر 1۰ صاحب 

برتری شد و به مدال طال رسید.
روز دوم اما روز جذاب دوســت داران کشتی 
بود. جایی که حســن یزدانی و کامران قاسمپور 
دوبنده های شــان را پوشــیدند و نمایش ویژه 
خودشــان را ارائه کردند. یزدانی که عادت ندارد 
در مقابل حریفان خود زمان زیادی را روی تشک 
سپری کند، این بار هم مقتدرانه از سد رقبا عبور 
کرد و یک مــدال طالی دیگر را به نــام خود زد. 
یزدانی در دور نخســت با نتیجه 12 بر صفر فاتح 
اردین دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را مغلوب 
کرد و در نیمه نهایی نیز برابر عظمت دولت بیکوف 
از قزاقســتان با نتیجه قاطع 12 بر یک به برتری 
رســید و راهی فینال شــد. او در دیدار نهایی به 
مصاف بوریس ماکوئف روســی االصل و دارنده 
مدال نقــره جهان 2۰17 از اســلواکی رفت و در 
پایان در مدت زمان سه دقیقه و ۳۳ ثانیه با نتیجه 
قاطع 11 بر صفر به برتری رســید و مدال طالی 
این رقابت ها را از آن خود کرد. سه دقیقه نخست 
این مبارزه با نتیجه هفت بر صفر به سود یزدانی 
به پایان رسید. بردهای مقتدرانه یزدانی بار دیگر 
نظر اتحادیه جهانی کشتی را جلب کرد تا در پایان 

مسابقات باز هم به تمجید از او بپردازد. اتحادیه 
جهانی پس از راهیابی یزدانی به فینال نوشت:»او 
انگار هرگز در استراحت نبوده است. بعد از هفت 
ماه بار دیگر به تشــک مبــارزه برمی گردد و کار 
معمول خود را انجــام می دهد.« اتحادیه جهانی 
همچنین خطاب به هواداران کشــتی در جهان 
نوشت:»به روز چهارم مسابقات جام تورلیخانوف 
خوش آمدید. آیا از دیدن بازگشت حسن یزدانی 

هیجان زده اید؟«
اما حسن ختام کار کشتی آزاد ایران را قاسمپور 
با یک مدال طال رقم زد. قاسمپور در مبارزه نخست 
با نتیجه 1۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد. وی 
در دومین مبارزه، اسالم بک الیاس اف از قزاقستان 
را 1۰ بر صفر برد و راهی نیمه نهایی شد. قاسمپور 
در نیمه نهایی نیز با نتیجه قاطع 11 بر صفر از سد 
بیاگنژیف از قزاقستان عبور کرد و فینالیست شد. 
آزادکار وزن 92 کیلوگرم ایران و دارنده مدال طالی 
جهان در دیدار نهایی برابر آدیلــت دالومبایف از 
قزاقستان روی تشک رفت و در پایان در مدت زمان 
چهار دقیقه با نتیجه قاطــع 11 بر صفر به برتری 
رسید و سومین و آخرین مدال طالی ایران در این 
رقابت ها را بر گردن آویخت. در پایان این رقابت ها 
قزاقستان با 157 امتیاز قهرمان شد، هند با 1۰1 
امتیاز دوم شد و ایران نیز با 95 امتیاز و البته با چهار 

آزادکار بر سکوی سومی ایستاد.

آزادکاران، ستاره های جام قزاقستان

سکوی سوم

سوژه روز

آن چه این روزها در 
فدراسیون فوتبال ایران 

می گذرد، حقیقتا نگران کننده 
است. فدراسیونی که با 

بالتکلیفی عجین شده و این 
 ویروس را به جان تیم ملی نیز  

انداخته است
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 خواهران منصوریان 
در دنیای مربیگری

خواهران منصوریان که از نامداران و تاریخ سازان 
ووشوی ایران هســتند و در تشکیل نسل طالیی 
این رشته نقش بســزایی داشتند، حاال وارد دنیای 
جدیدی شده اند. آنها که با انگیزه بسیار زیاد برای 
بازی های آسیایی آماده می شدند و به دنبال طالی 
این مسابقات بودند، با تعویق یک ساله این رویداد به 
عنوان مربی در تیم های ملی ووشو فعالیت کنند. 
البته آنها پیش از این نیز ســابقه مربیگری را دارند 
اما این نخستین تجربه مربیگری ملی آنها محسوب 
می شود. در همین راستا طبق اعالم روابط عمومی 
فدراسیون ووشو، طی حکمی از سوی امیر صدیقی 
رییس فدراسیون ووشو، »الهه منصوریان« به عنوان 
سرمربی تیم  ملی ساندای جوانان بانوان منصوب 
شد. همچنین در حکمی جداگانه از سوی رییس 
فدراسیون نیز، شهربانو منصوریان به عنوان مربی 
این تیم معرفی شد. هشتمین دوره مسابقات ووشوی 
قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 2 تا 1۰ دسامبر 
)11 لغایت 19 آذر( سال جاری به میزبانی اندونزی 
برگزار خواهد شد و خواهران منصوریان تا پایان این 
مسابقات هدایت تیم ملی بانوان را بر عهده خواهند 
داشت. الهه و شــهربانو تجربه های خوبی دارند که 
می توانند در اختیار جوانان ایران بگذارند. آنها قطعا 
گزینه های خوبی هســتند تا نیاز ووشوی ایران به 

مربیان چینی به حداقل برسد.
    

برد اول دختران والیبال
تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران در نخستین 
دیدار خود از رقابت های قهرمانی آسیا دوشنبه، 1۶ 
خرداد از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران به مصاف 
استرالیا رفت  که دیدار افتتاحیه مسابقات هم محسوب 
شد. ملی پوشان ایران از ابتدا برتری خود را به نمایش 
گذاشتند، آنها ســت اول را 25 بر 19، ست دوم را 25 
بر 1۸ و ست ســوم را با نتیجه 25 بر 1۶ پیروز شدند. 
در پایان این دیدار و بر اســاس آمار کمیته VIS پریا 
حاجتمند سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران به عنوان  
امتیازآوترین بازیکن انتخاب شد. حاجتمنو در این 
مسابقه موفق به کسب 12 امتیاز شد. پس از او ستایش 
حسینی با 11 و آسیه حســنی با 9 امتیاز، بیشترین 
امتیازات رل کسب کردند. درسا فالح، دیانا رشیدی، 
ستایش هادی، پریا حاجتمند، آتنا شادکین، شقایق 
حسن خانی، آسیه حســنی، هدیه طالعی، سپینود 
دست برجن، سارینا یعقوبی، ستایش حسینی، نگار 
هاشــمی بازیکنان تیم ملی ایران در قهرمانی آسیا 
هستند که هدایت آنها را میترا شعبانیان بر عهده دارد. 
تیم ایران چهارشنبه، 1۸ خرداد در دومین دیدار مقابل 
تایلند میزبان به میدان می رود. این برد در شرایطی به 
دست آمد که شرایط نامناسب میزبانی تایلند، کار را 

برای مهمانان این مسابقات سخت کرده است.

انتخابی کاراته، اواخر خرداد
سیدشهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته 
درباره زمان برگزاری انتخابی درون اردویی تیم 
ملی عنوان داشت:»25 و 2۶ خردادماه انتخابی 
نهایی تیم ملی کاراته آقایــان جهت اعزام به 
بازی های کشــورهای اســالمی و مسابقات 
قهرمانی آسیا برگزار می شود. رقابت های اوزان 
55- ، ۶۰- ، 75- کیلوگرم روز چهارشنبه 25 
خردادمــاه و مســابقات اوزان ۶7- ، ۸۴- روز 
پنجشــنبه 2۶ خرداد در دو مرحلــه رفت و 
برگشت برگزار می شود.« سرمربی تیم ملی 
ادامه داد:»تنها رقابت هــای وزن ۸۴+ برگزار 
نمی شــود که زمان آن متعاقبا اعالم خواهد 
شد. دلیل این امر نیز مصدومیت صالح اباذری 
از ناحیه دســت اســت.« هروی خاطرنشان 
کرد:»پس از برگزاری انتخابی، دو نفر برتر در 
هر وزن در اردو باقی خواهند ماند و در نهایت 
با تصمیم کادر فنی تیم ملــی، نفرات اعزامی 
به بازی های کشــور های اسالمی و مسابقات 

قهرمانی آسیا مشخص خواهند شد.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

لیگ یک، تاوان تنهایی شهر خودرو و فجر 

شما »سقوط« کردید آقای مدیر!


