
حسين طيبي با قهرمان اروپا قرارداد بست
حسين طيبي، بازيكن تيم ملي فوتسال ايران، بعد از درخشش اين تيم در جام جهاني و كسب مقام سومي، با دعوت باشگاه غيرت قزاقستان قهرمان اروپا و يكي از سه تيم برتر حال حاضر باشگاهي فوتسال جهان به اين 
كشور سفر كرد و قرارداد يكساله با اين باشگاه امضا كرد. طيبي بعد از جام جهاني از باشگاه مگنوس برزيل كه فالكائو، بازيكن اسطوره اي فوتسال جهان را دراختيار دارد و سال گذشته در مسابقات جام باشگاه هاي جهان 
به قهرماني رسيد هم پيشنهاد داشت،  اما به خاطر سطح باالي مسابقات فوتسال در اروپا تصميم گرفت قراردادش را با غيرت قزاقستان امضا كند.
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شرط تاج: يا ما يا شما !
هاشمي نپذيرفت

 جلسه روساي كميته المپيك و فدراسيون فوتبال
 درباره مديريت تيم اميد بي نتيجه ماند

مصاف جوانان براي رسيدن به فينال 
قهرماني آسيا

ايرانـ  عربستان؛ جبران 
خاطره تلخ ۲۰۰۲ در بحرين

تي��م   ملي فوتبال جوانان اي��ران كه روز 
دوش��نبه توانست پس از ش��انزده سال 
مجوز حضور در مسابقات جام جهاني زير 20 سال كره 
جنوبي را به دس��ت بياورد، امروز پنجشنبه در مرحله 
نيمه نهايي مس��ابقات قهرماني فوتبال آسيا به ميدان 
مي رود. شاگردان اميرحس��ين پيرواني در اين مرحله 
مقابل رقيب سنتي خود يعني عربستان حاضر خواهند 
شد. اين بازي س��اعت 16:45 در ورزشگاه خليفه شهر 
منامه برگزار مي شود. ميزباني بحريني ها از اين مسابقات 
و رابطه خوب عربستان و بحرين ذهنيت هايي را در رابطه 
با كارشكني اين دو كش��ور مقابل ايران به وجود آورده 
است. تيم   ملي فوتبال ايران براي رسيدن به اين مرحله 
در دور گروه��ي مقابل ژاپن و قطر به تس��اوي رضايت 
داد، اما توانس��ت يمن را شكست دهد و به مرحله يك 
چهارم نهايي صعود كند. سپس در اين مرحله با گذر از 
ازبكستان ضمن كسب سهميه جام جهاني اين شانس 
را دارد كه پس از حدود 40 س��ال به فينال مس��ابقات 
قهرماني آسيا هم صعود كند. تيم   ملي عربستان نيز در 
مرحله گروهي با حساب سه بر دو مقابل بحرين شكست 
خورد، اما در ادامه با پيروزي مقابل كره جنوبي و تايلند 
به عنوان تيم دوم راهي مرحله يك چهارم نهايي ش��د. 
سعودي ها در اين مرحله پس از تساوي دو بر دو مقابل 
عراق در وقت هاي معمول توانستند در ضربات پنالتي  
اين تيم را شكست دهند و به جام جهاني صعود كنند. 
آخرين مصاف فوتبالي دو كشور به مسابقات قهرماني 
فوتبال نوجوانان آسيا باز مي گردد كه شاگردان عباس 
چمنيان توانستند با حساب سه بر دو تيم   ملي عربستان 
را شكست دهند. در ديگر بازي اين مرحله ژاپن و ويتنام 

ساعت 19:45 مقابل هم صف آرايي مي كنند. 
 سرنوشت ناخوشايند آخرين تيم صعودكرده

 به جام جهاني جوانان
اصلي تري��ن راه ب��راي پيش��رفت در ه��ر ح��وزه اي، 
پشتوانه سازي و سرمايه گذاري روي رده هاي سني پايه 

است. در فوتبال، اين مساله بسيار مشهود است. 
كش��ورهاي ژاپن و ك��ره جنوب��ي با تكيه ب��ر همين 
اصل، فوتبال خود را به رش��د خوبي رس��انده اند. آنها 
فوتباليست هاي جوان و نوجوان خود را به آكادمي هاي 
معتبر جهاني مي فرستند يا مربيان متخصصي كار در 
رده پايه را به كشور خود مي آورند تا از اين راه به پيشرفت 
دلخواه برسند. كش��ورهايي مانند امارات و قطر هم با 
همين شيوه فوتبال خود را بسيار توسعه بخشيده اند و 

كم كم خود را به جمع بزرگان نزديك مي كنند. 
نكته مهم در اي��ن زمينه حفظ س��رمايه هاي جوان و 
نوجوان در اين كشورها است. فوتباليست هاي كره اي، 
ژاپني، قطري يا اماراتي كه در مسابقات جام ملت هاي  
آس��يا در رده نوجوانان بازي كرده اند، در رده جوانان و 
اميد و بزرگس��االن هم بازي مي كنند و سال ها در اوج 
حضور دارند. بازيكنان جوان و نوجوان در كش��ورهاي 
اروپايي صاحب فوتبال هم از اين نظر بسيار پيشرفته اند 
و فوتباليست هاي پايه اين كشورها در تيم هاي باشگاهي 
خوب بازي مي كنند و به تدريج خود را به بهترين شرايط 
مي رسانند. در ايران اما وضعيت متفاوت است. بيشتر 
ملي پوش��ان نوجوان و جوان در ايران عضو باشگاه هاي 
معتبر نيس��تند و حتي برخي از آنها اصال عضو باشگاه 
نيستند. بسيار پيش آمده كه يك فوتباليست نوجوان 
يا جوان به دليل درخش��ش در تيم   مل��ي مورد توجه 
باشگاه ها قرار گرفته است؛ روندي كه بايد بر عكس باشد. 
همچنين تعداد زيادي از ملي پوش��ان جوان و نوجوان 
ايران پس از يك دوره خاص و ش��ركت در مس��ابقات 
آس��يايي يا جهاني و تجربه حضور در رويدادهايي مثل 
جام ملت هاي  آسيا يا جام جهاني در رده پايه، فراموش 

مي شوند و ديگر از آنها خبري شنيده نمي شود. 
به عنوان مثال به تركيب تيم   ملي جوانان ايران كه 16 
س��ال پيش به جام جهاني راه يافت، نگاهي بيندازيد. 
در آن سال بازيكناني مثل اسماعيلي، قاسمي، لطفي، 
حدادي، صالحي نژاد، كاش��ي، عاش��وري، كاظميان، 
معدنچي، فالحي و مبعلي حضور داشتند. از اين تعداد 
تنها سه بازيكن توانستند در رده هاي باالتر هم به تيم  
 ملي برسند و موفقيت هاي نسبي پيدا كنند. از آن سه تن 
نيز اكنون فقط ايمان مبعلي است كه هم چنان فوتبال 
بازي مي كند و توانسته خود را در ليگ برتر فوتبال حفظ 
كند. براي حفظ سرمايه هاي خود چه كرده ايم؟ تيم هاي 
ملي نوجوانان و جوانان ايران در فاصله چند هفته  به جام 
جهاني راه يافته اند و بازيكن��ان آنها به خوبي مي تواند 
پشتوانه مناسبي براي تيم   ملي بزرگساالن باشد، اما اين 
اتفاق تنها در صورتي رخ مي دهد كه اين بازيكنان حفظ 

شوند و به ورطه فراموشي سپرده نشوند.

  رسـول خادم رييس فدراسـيون كشـتي و جان 
تاركونگ رييس كنفدراسـيون كشتي اقيانوسيه 

تفاهمنامه همكاري به امضا رساندند. 
  معاون سياسـي اجتماعي فرماندار اهواز از انجام 
تدابير امنيتي براي برگزاري هر چه بهتر بازي فوالد 
و استقالل تهران در ورزشگاه غدير اهواز خبر داد. 

  رييس فدراسيون با اشاره به ورود رشته بيليارد به 
المپيك ۲۰۲۰ و قهرماني ورزشكاران كشورمان در 
مسابقات جهاني آماتوري اخير، از تالش فدراسيون 
براي كسب سهميه بازي هاي المپيك آينده خبر داد. 
  بني جمالي، مسـوول كميته  درمان فدراسـيون 
پزشـكي-  ورزشـي مي گويد منتظر پاسـخ رضا 
يزداني هسـتيم؛ در صورت انجام عمل در خارج از 

كشور، تعهدي نداريم. 
 دسـتمزد كارمنـدان المپيـك ريـو ۲۰16 هنوز 

پرداخت نشده است.

بيرانوند: حاضر بودم با دست شكسته براي پرسپوليس 
بازي كنم/ اميدوارم به ديدار مقابل س��وريه برسم/ اگر 

بازي مي كردم شايد مصدوميتم بدتر مي شد
علي نژاد: پيمانه بودجه ورزش هميشه كوچك است

ظفري: جام شاهد يكي از بهترين تورنمنت هاي كشتي 
جوانان جهان است/ به جام سايتي اف دعوت شده ايم

داوري: حق ناشنوايان است كه مساوي با پارالمپيكي ها 
ديده شوند

نايب رييس بانوان: به دنبال دو س��هميه تنيس روي 
ميز در المپيك 2020 هستيم 

مورينيو: روزهاي كابوس واري را سپري مي كنم
ميستري: الليگا به خاطر بارسلونا حق پخش را به چين 

مي فروشد
فيليپ الم: بايرن مونيخ ب��ا اين كيفيت قهرمان اروپا 

نمي شود

سازمان ملل اعالم كرد كه به درخواست روسيه مبني بر 
دخالت در تصميم كميته  بين المللي پارالمپيك براي 
محروميت روسيه پاسخي نداده است و مشخص نيست 
كه مسووالن اين كشور پاسخ س��ازمان ملل را چگونه 
منتش��ر كرده اند. س��ازمان ملل پاس��خ به درخواست 
سياستمداران روسيه را تكذيب كرد. اين سازمان اعالم 
كرد كه نامه روسيه دريافت شده است، اما پاسخي به اين 
نامه داده نشد، زيرا اين نامه هنوز از سوي مامور مربوطه 
مورد بررسي قرار نگرفته است. سخنگوي سازمان ملل 
در اين باره گفت : ما نمي دانيم كه آنها پاسخ سازمان ملل 
را از كجا آورده اند. من مطلع ش��دم كه اعضاي سازمان 
قرار اس��ت كه نامه را مورد بررس��ي قرار دهند و هنوز 
زمان آن مشخص نيست. به دليل منتشر شدن گزارش 
درباره دوپينگ گس��ترده و سيس��تماتيك در روسيه 
كميته  بين المللي پارالمپيك تصميم به محروم كردن 
پارالمپيك روسيه از بازي هاي 2016 گرفت. روسيه در 
اين باره به دادگاه عالي ورزش شكايت كرد، ولي نتوانست 
راي را برگرداند. روس��يه در نامه اي به س��ازمان ملل از 
عملكرد اين سازمان انتقاد كرد و از آنها درخواست كرده 
 IPC اس��ت كه در اين مورد دخالت كنند. با اين وجود
اعالم كرده است كه سيستم ضد دوپينگ روسيه فاسد 

است و روس ها با كميته  همكاري نمي كنند. 

جلسه هيات اجرايي كميته ملي المپيك برگزار مي شود. 
اصلي ترين موضوعي كه در اين جلس��ه مطرح خواهد 
ش��د، بحث جدايي كميته مل��ي پارالمپيك از كميته 
ملي المپيك است. با ابالغ قانون جدايي پارالمپيك از 
المپيك، بايد اساسنامه كميته ملي المپيك اصالح و در 
مورد اموال مشترك اين دو نهاد تصميم گيري شود. به 
اين دو نهاد س��ه ماه فرصت داده شده كه اين اقدامات 
را انجام دهند. در اين جلس��ه ممكن اس��ت سرپرست 
خزانه دار كميت��ه ملي المپيك نيز معرفي ش��ود زيرا 
شهنازي دبيركل كميته ملي المپيك اعالم كرد كه در 
جلس��ه بعدي هيات اجرايي بحث سرپرست خزانه دار 
تعيين تكليف مي شود. البته پيش از اين هيات اجرايي 
اختيار انتخاب سرپرست خزانه دار را به كيومرث هاشمي 

رييس كميته ملي المپيك سپرده بود. 

س��رمربي تيم   ملي فوتسال برزيل، اس��امي بازيكنان 
اين تيم را براي بازي برابر پاراگوئه اعالم كرد كه بر اين 
اساس فالكائو، فوق ستاره فوتسال جهان دوباره نامش 
در فهرست  سلسايوها به چشم مي خورد. فالكائو پيش 
از اين بعد از شكس��ت مقابل تيم   ملي فوتسال ايران در 
مرحله يك هش��تم نهايي جام جهاني 2016 كلمبيا 
خداحافظي اش را اعالم كرده بود. او كه روي دس��تان 
ملي پوشان فوتسال ايران از دنياي فوتسال خداحافظي 
كرد، در مصاحبه اي گفت : به تمام آرزوها و افتخاراتش 
در فوتسال رسيده و به همين دليل نيازي نيست ادامه 
دهد. با اين حال او دوباره به تيم   ملي فوتسال دعوت شده 
است و به نظر مي رسد كه بازگشته تا ركورد شمسايي را 
جابه جا كند. فالكائو قبل از جام جهاني با 21 گل اختالف 
پايين تر از شمسايي در جدول گلزنان فوتساليست هاي 
جهان جاي داش��ت، ولي او در جام جهاني 10 گل را به 
ثمر رساند و حاال براي شكستن ركورد آقاي گل فوتسال 

جهان تنها به 11 گل احتياج دارد. 

تيتربازي

خبر كوتاه

خبر

سخنگوي سازمان ملل:
 به درخواست روسيه درباره

IPC پاسخي نداده ايم

جدايي كميته ملي پارالمپيك 
از المپيك، مهم ترين بحث 

هيات اجرايي

فالكائو بازگشت، آقاي گلي 
شمسايي به خطر افتاد

سرخط خبرها قهرماني جوانان آسيا گزارش روز

جام نيوز

مسووالن 
كميته المپيك 
در اين نشست 

به مديران 
فدراسيون 

اعالم كرده اند 
در امور 

مديريتي تيم 
اميد دخالتي 

نخواهند كرد اما 
تمام تصميمات 

و كارها تحت 
نظارت و با 

موافقت آنها 
انجام شود كه 

تاج هم اين 
پيشنهاد را 
قبول نكرد

شرط تاج
تـاج بـه هاشـمي اعالم 
داشـته در صورتـي كـه 
كميتـه ملـي المپيـك 
مي خواهـد در مديريـت 
تيـم اميد  سـهيم باشـد 
بايـد صفـر تا صـد كار را 
در اختيار خودش بگيرد 
و هيـچ تماسـي هـم بـا 
فوتبـال  فدراسـيون 
در رابطـه بـا اميدهـا و 
برنامه ريزي هـا نداشـته 
باشـد. او از طرفـي ديگر 
اعالم كـرده اگـر كميته 
المپيـك ايـن توانايي را 
نـدارد پس اجـازه بدهد 
كـه فدراسـيون فوتبال 
صفر تا صد امور تيم اميد 
را بـر عهـده بگيـرد و با 
اسـتقالل كامل براي اين 
تيم برنامه ريزي داشـته 

باشد.

عبدالحمي��د احم��دي، مع��اون 
فرهنگ��ي، آم��وزش و پژوه��ش 
وزارت ورزش و جوانان، با حضور در فدراس��يون 
سواركاري با مس��عود خليلي، رييس فدراسيون 
دي��دار و گفت وگ��و ك��رد. در اي��ن نشس��ت كه 
محمدكاظمي��ان دبير فدراس��يون و تني چند از 
كاركنان وزارت ورزش و جوانان حضور داش��تند، 
خليلي به تش��ريح برنامه ها و اهداف فدراس��يون 
پرداخت و گفت: بخش خصوصي حضور پررنگي 
در رشته سواركاري دارد و انتظار مي رود كه دولت 
نيز س��رمايه گذاري متناس��ب با اين رشته را در 
ورزش سواركاري داشته باشد. در حال حاضر در 
ايران 15 هزار اس��ب كه ميكروچيپ گذاري شده 
و داراي شناسنامه هس��تند داريم و اين نشان از 
اقتدار و فعاليتي اس��ت كه در اين رش��ته صورت 
گرفته و مي توان درآمدزايي خوبي از آن داش��ت. 
در ماه چيزي حدود يك ميليون تومان هزينه اين 
اسب هاست، با يك حس��اب سرانگشتي متوجه 
مي ش��ويد كه بخش خصوصي چيزي حدود 15 
ميليارد توم��ان در ماه تنها براي اس��ب ها هزينه 
مي كند، سوال من اس��ت كه سهم دولت و ما چه 
بوده اس��ت؟! امروز 400 باشگاه در ايران در رشته 
سواركاري فعاليت مي كنند، درواقع آورده بخش 
خصوصي در اين رشته قابل قياس با آورده بخش 
حكومتي به اين رشته نيست، در واقع سهم ما صفر 

است. خليلي در پاسخ به اين پرسش احمدي كه 
چشم انداز شما براي آينده اين رشته چيست گفت: 
ما در رش��ته سواركاري مدال بين المللي نداريم و 
افتخار اين رشته صرفا براي حضور در رقابت هاي 
معتب��ر بين المللي اس��ت. هدف ما رس��يدن به 
موفقيت در رقابت هاي بزرگ است، چراكه اين امر 
كمك مي كند تا اقبال عمومي از اين رشته افزايش 
يابد. تمركز ما روي مسائل آموزشي است، چراكه 
پيش��رفت درگرو آموزش اس��ت و بدون آموزش 
مفهومي پيدا نمي كند. ام��روز ما ارتباط خوبي با 
فدراس��يون جهاني داريم و آنها قول داده اند تا در 
بخش آموزش به ما كمك كنن��د. ما به همراهي 
فدراسيون جهاني يك مربي كاربلد خارجي براي 
رشته پرش به اس��ب را به خدمت گرفته ايم تا به 
ما براي رس��يدن به موفقيت كمك كند. استني 
فان پاش��ن مدال برنز المپيك 1976 مونترال را 
در كارنامه دارد. اين بلژيكي 59 س��اله كه سابقه 
سرمربيگري هشت ساله تيم هاي ملي عربستان و 
شش ساله تيم هاي ملي بلژيك را در كارنامه دارد، 
قرار است دو سال يعني تا پايان بازي هاي آسيايي 
2018 جاكارتا هدايت تيم هاي ملي بزرگساالن 
و جوانان ايران را بر عهده بگيرد. يكي از اهداف ما 
براي جذب اين مربي كسب موفقيت دربازي هاي 
آسيايي 2018 اندونزي است. ضمن اينكه رشته 
س��واركاري از ديرباز در بخش كورس نيز فعاليت 

كرده و ما رقابت هاي مهيجي در اين بخش  داريم 
كه پيش بيني عالقه مندان نيز بر حساس��يت آن 
مي افزايد. محمدكاظميان، دبير فدراس��يون نيز 
ب��ه كارهايي كه در فدراس��يون ص��ورت گرفته، 
اش��اره كرد و گفت: شناس��ايي نژادهاي مختلف 
اسب يكي از كارهاي مناسبي بود كه فدراسيون 
در آن ورود كرد. درگذشته مشخص نبود كه يك 
اسب از نژاد تركمن است يا عرب يا... فدراسيون با 
گام گذاشتن به اين بخش سعي كرده تا نژادهاي 
مختلف را شناسايي كند، نژاد خزر، كرد، تركمن، 
عرب و... يكي ديگر از كارهايي كه فدراسيون انجام 
داد، گرفتن ميزباني مسابقات بين المللي بود. ما 
براي اينكه بتوانيم ميزبان مس��ابقات باشيم. بايد 
امكانات خود را ب��ه روز مي كرديم. تالش كرديم 
تا مانژ مناس��بي را براي مس��ابقات آماده كنيم، 
ش��ايد باورتان نش��ود؛ اما براي اينكه مانژ باشگاه 
بام آماده مس��ابقات بين المللي شود تالش هاي 
زيادي صورت گرفت. يك روز بنده وارد باشگاه بام 
شدم و ديدم كه آقايان خليلي و كاووسي رييس و 
نايب رييس فدراسيون خود پايين شلوارهاي شان 
را باال زده و خودشان دارند مانژ را آماده مي كنند. 
اين طور بود كه ما توانستيم مسابقات بين المللي 
را در رده ه��اي س��ني مختلف ميزبان��ي كنيم. 
درحالي كه قبل از اين سال ها روياي ما اين بود كه 
تنها يكي از جلسات كنفدراسيون آسيا را در ايران 

برگزار كنيم. حاال ما عالوه بر ميزباني مس��ابقات 
بين المللي طرح برگزاري مسابقات رده هاي پايه 
آسيا را كه تا به حال انجام نشده، داده ايم و موافقت 
اوليه را براي ميزباني اين مس��ابقات از مسووالن 
فدراسيون جهاني گرفته ايم. 17 مرداد در نشست 
كنفدراسيون آسيا با حضور دكتر پارك مديرعامل 
شركت سامسونگ و رييس كنفدراسيون آسيا در 

اين باره تصميم گيري خواهد شد. 
مس��عود خليل��ي در ادام��ه به تصاحب كرس��ي 
بين المللي اشاره كرد و گفت: قبل از اين به هيچ وجه 

اجازه نمي دادند تا كرسي هاي بين المللي به ايران 
برسد؛ اما ما با سناريويي از پيش تعيين شده وارد 
انتخابات آسيا شديم و توانستيم به تمام تالش ها 
كه باعث ناكام ماندن ايران مي شد يك كرسي مهم 
را از آن خود كنيم. ما موفق شديم كرسي رياست 
كميته پرش آسيا را به دس��ت آوريم و با توجه به 
اينكه در ادامه بازي هاي آسيايي را خواهيم داشت 
و در اين رقابت ها مسابقات پرش برگزار مي شود، 
براي ما خيلي مهم بود كه اين پس��ت را در اختيار 

داشته باشيم. 

خليلي: آورده ما به سواركاري در قياس با بخش خصوصي صفر است
سواركاري

 تي��م مل��ي فوتب��ال ايران 
بهترين تيم كنوني آسيا كه 
همواره به عنوان يك قطب بزرگ در فوتبال 
قاره كهن شناخته شده است، بيش از چهار 
دهه است كه حس��رت حضور در مسابقات 
فوتبال المپيك را دارد. بعد از اينكه س��ال 
گذشته تيم خاكپور هم نتوانست المپيكي 
ش��ود، برنامه هاي تيم مل��ي اميد تعطيل 
ش��د و تا به ام��روز نه وض��ع كادر فني اين 
تيم مشخص اس��ت و نه اينكه كدام ارگان 
قرار است براي چهار س��ال آينده براي اين 
تيم برنامه ريزي مديريتي داش��ته باش��د؛ 

فدراسيون فوتبال يا كميته ملي المپيك؟
تيم اميد در ش��رايط كنون��ي مثل بچه اي 
اس��ت كه يك دستش توس��ط فدراسيون 
فوتبال كشيده مي ش��ود و دست ديگرش 
توس��ط كميته ملي المپيك. هيچ كدام از 
اين ارگان ها نتوانس��ته اند ب��راي مديريت 
اين تيم ب��ه تفاهم با يكديگر برس��ند و در 
اين كش��مكش ها فقط تيم المپيك ايران 
اس��ت كه مثل نيم قرن گذش��ته در حال 
آسيب ديدن اس��ت. ماجرا وقتي جالب تر 
مي شود كه اخيرا جلسه رييس فدراسيون 
فوتبال با رييس كميته ملي المپيك براي 
تعيين تكليف تيم اميد بدون هيچ نتيجه و 
با كلي ابهام برگزار ش��ده و به پايان رسيده. 
تاج براي ش��روع برنامه ريزي ه��ا براي تيم 
اميدشرط استقالل صددرصدي گذاشته و 
كيومرث هاشمي آن را قبول نكرده است و 
مدعي است كه تمام كارها بايدبا هماهنگي 

و موافقت مجموعه او انجام شود. 
   

اينكه چرا پس از گذش��ت 44 س��ال هنوز 
نتوانسته ايم به المپيك صعود كنيم سوالي 
است كه ذهن بسياري از عالقه مندان را به 
خود معطوف كرده اس��ت. ايران 44 س��ال 
است كه با نس��ل بازيكنان و كادر هاي فني 
مختلف نمي تواند جواز حضور در المپيك را 

به دست بياورد. اين مساله نشان مي دهد كه 
ايراد اصلي جاي ديگري است. وقتي قدمت 
ناكامي به چيزي حدود نيم قرن مي رس��د؛ 
وقتي در تمام اين دوره ها مش��كالت و عدم 
برنامه ريزي و تصميم گيري هاي غلط، مدام 
در رابطه با تيم اميد تكرار ش��ده، به خوبي 
مشخص مي شود كه عدم مديريت صحيح 
علت ناكامي فوتبال ايران در راه رسيدن به 
المپيك بوده اس��ت. براي رس��يدن به اين 
واقعيت هم الزم نيس��ت جاي دوري رفت. 
بايد عملكرد كشورهاي موفق فوتبال آسيا 
را با هم مرور كنيم. كش��وري مثل ژاپن كه 
شش دوره متوالي است به المپيك راه پيدا 
مي كند، به همه نشان داد كه فوتبال در اصل 
نمي تواند چيزي جز ساختار و نظم و اصول 
مديريتي و تصميم سازي براي يك تيم در 
راه يك هدف باشد! ساختاري كه ژاپني ها 
سال هاس��ت از آن بهره مي برند و موفقيت 
هميشه همراه آنهاست. در ايران اما به خاطر 
سوء مديريت در تصميم گيري و برنامه ريزي 
و مسائل ساختاري، همه ساله فوتبال ايران با 
ناكامي هاي مختلف روبه رو مي شود. فوتبال 
ايران در تمام اين س��ال ها خواسته با روش 
مديريتي كه هميشه ناكام بوده به موفقيت 
برسد و هر بار چيزي جز شكست به دست 
نياورده است. حاال اما شرايط نشان مي دهد 
كه باز ه��م همه چيز در حال تكرار ش��دن 
اس��ت. تيم اميد پس از حذف از مسابقات 
قهرماني آسيا و از دست دادن شانس حضور 
در المپيك ريو،  مدت ها است كه نه سرمربي 
دارد و نه كادر فن��ي و مديريتي. اين روزها 
براي همه اهالي فوتبال ايران اين س��وال به 
وجود آمده كه مسووالن باالخره چه زماني 
مي خواهند براي اين تيم برنامه ريزي كنند 
تا بلكه براي يك بار هم كه شده تيم اميد تا 
زمان حضور در مس��ابقات قهرماني آسيا و 
انتخابي المپيك بر اساس يك برنامه ريزي 

اصولي و مدرن به حيات خود ادامه بدهد؟
   

طب��ق اساس��نامه كميته مل��ي المپيك، 

هدايت، نظ��ارت و ارزيابي برنامه و عملكرد 
هن��گام  در  ورزش��ي  فدراس��يون هاي 
آماده س��ازي و ش��ركت در رويداده��اي 
بين المللي تحت پوش��ش كميت��ه و ارايه 
گزارش منظم ماهيانه از روند امور به هيات 
اجرايي از جمله وظايف اصلي كميته ملي 
المپيك به حس��اب مي آيد. مسووالن اين 
نهاد بايد همكاري نزديك و تعامل صميمانه 
با مس��ووالن فدراس��يون ها به ويژه كميته 
تيم هاي ملي آنها در جهت پيشبرد برنامه 
مصوب و نيز اراي��ه رهنمودهاي اصالحي 
براي بهبود روند آماده س��ازي ورزشكاران 
و تيم هاي ملي داش��ته باشند. كميته براي 
پرداخت بودجه به فدراسيون هاي ورزشي 
عضو و فراهم كردن مسائل رفاهي و بيمه اي 
و... ورزشكاران رشته هاي ديگر هم وظايفي 
دارد ك��ه جزيي��ات آن در اساس��نامه ذكر 
شده اس��ت. به اين ترتيب در حوزه فوتبال 
هم ك��ه يك رش��ته  المپيكي به حس��اب 
مي آي��د كميته ملي المپي��ك بايد ارتباط 
نزديكي با فدراس��يون فوتب��ال برقرار كند 
تا با يك برنامه ريزي مناس��ب ايران بتواند 
جواز حضوردر مس��ابقات فوتبال المپيك 
را به دس��ت بياورد؛ اتفاقي كه ت��ا به امروز 
چيزي حدود 44 س��ال اس��ت ك��ه اتفاق 
نيفتاده و معلوم نيس��ت كه چهار سال بعد 
اميد ه��اي ايران بتوانند اين طلس��م تلخ را 
بش��كنند. ناكامي هاي 44 سال گذشته به 
خوبي نش��ان داده كه كميته ملي المپيك 
و فدراس��يون فوتبال نتوانسته اند تعامل و 
ارتباط كاري مناسبي براي حضور تيم ملي 
فوتبال در المپيك با هم برقرار كنند و نتيجه  
آن همين ناكامي هايي است كه به آن اشاره 
ش��د. وقتي 44 سال اين شيوه مديريتي در 
ح��وزه فوتب��ال چيزي به جز شكس��ت به 
دنبال نداشته، مش��خص مي شود كه براي 
آماده س��ازي و برنامه ريزي امور مربوط به 
تيم اميد تا المپيك 2020 توكيو، بايد تغيير 
روش مديريتي اتفاق بيفت��د. اما تعطيلي 
برنامه هاي تيم اميد در ماه هاي گذش��ته و 

اتفاقات روز هاي اخير نشان مي دهد كه انگار 
قرار نيست اين س��وءمديريت يك بار براي 

هميشه برطرف شود. 
   

س��ال گذش��ته تيم المپيك اي��ران بعد از 
چيزي حدود س��ه س��ال بي برنامه بودن و 
بالتكليفي و اختالفات مديريتي،  با تصميمي 
كه ش��خص علي كفاش��يان، رييس وقت 
فدراس��يون گرفت، مديريت��ش به حبيب 
كاشاني عضو شوراي ش��هر و فردي بيرون 
از مجموعه مديريتي ورزش كشور سپرده 
شد. اختالفات كميته المپيك، فدراسيون و 
وزارت ورزش بر سر انتخاب مربي و اعضاي 
كادر فن��ي و برنامه ري��زي ب��راي تيم اميد 
نتيجه اش تعطيلي سه ساله برنامه هاي تيم 
بود. در نهايت كاشاني با تصميم كفاشيان، 

همه كاره تيم اميد شد. 
در همين راس��تا س��طح دخالت و حمايت 
كميت��ه المپي��ك و وزارت ورزش درتي��م 
اميد به خاطر اختالفات موجود با مديريت 
فدراس��يون، به كمترين حد ممكن رسيد. 
به طور مثال فدراس��يون درنظرداش��ت در 
آن مقط��ع زالتك��و كرانچ��ار، مربي موفق 
ك��روات هدايت تيم را بر عه��ده بگيرد، اما 
وزارت ورزش اعالم كرد اين مربي به خاطر 
پرونده اخالقي و استفاده از مشروبات الكلي 
اجازه فعاليت در ايران را ندارد. اين اتفاقات 
و حواش��ي س��روصداي زيادي در رسانه ها 
و محافل ورزش��ي ب��ه راه انداخت و موجب 
بالتكليفي چند ماهه برنامه هاي تيم اميد 
ش��د. در نهايت ه��م پ��س از جنجال هاي 
بسيار هدايت تيم به فاصله چند ماه مانده به 
مسابقات مرحله نهايي مقدماتي قهرماني 
آس��يا و انتخابي المپيك به محمد خاكپور 
س��پرده ش��د. اين ماجرا پايان مش��كالت 
نبود. چرا كه با س��پرده شدن مديريت فني 
تيم اميد به محمد مايلي  كه��ن با توجه به 
اختالفاتي كه او با كارلوس كي روش داشت، 
حواشي بسيار زيادي اطراف اين تيم به وجود 
آمد. تداخل برنامه هاي اين تيم با تيم ملي 
بزرگساالن كمترين آن بود كه حتي باعث 
شد كي روش يك بار تهديد كند در صورتي 
كه آزمون و جهانبخش را در اختيار نداشته 
باشد از سمت خود استعفا خواهد داد. با اين 
حال فدراس��يون اين بازيكنان را در اختيار 
تيم اميد ق��رار داد. ماجراي��ي كه مدت ها 
جنجال هاي بسيار زيادي را به دنبال خود 
داش��ت. تيم امي��د در نهاي��ت در بدترين 
شرايط ممكن و حواشي بسيار در شرايطي 
راهي مسابقات قهرماني آسيا شد كه محمد 
خاكپور سرمربي اش هيچ قراردادي نداشت 
و پولي دريافت نكرده بود و قرارداد اعضاي 
كادر فني هم چند روز مانده به اعزام تيم به 
مسابقات توسط فدراس��يون امضا شد كه 
اتفاقا همين مفاد قرارداد هم درگيري هاي 
ش��ديدي را بين اعضاي فدراس��يون و تيم 
امي��د به وجود آورد. دعوا ب��ه قدري بود كه 
س��رمربي تيم اميد، علي كفاشيان، رييس 
فدراسيون فوتبال را به عدم داشتن صداقت 
متهم كرد. با اين مش��كالت زياد تيم اميد 
راهي مسابقات شد بدون اينكه فدراسيون و 
كميته المپيك بتواند مجوز حضور عليرضا 
جهانبخش و سردار آزمون را براي همراهي 
تيم از باش��گاه هاي اروپايي اين دو بازيكن 
بگيرد. بااين وجود شاگردان خاكپور تالش 
داشتند با صعود به مرحله نيمه نهايي و قرار 
گرفتن در جمع سه تيم برتر جواز حضور در 
المپيك را بعد از 44 سال به دست بياورند. 
اما اين تيم مقابل ژاپن در مرحله يك چهارم 
نهايي با نتيجه سه بر صفر در وقت هاي اضافه 
شكست خورد و حذف شد تا جنجال ها به 

اوج خود برس��د و باز هم ناكامي به بار بيايد. 
تمام آن اتفاقات به خوبي نشان مي دهد كه 
فوتبال ايران چه هزينه هاي سنگيني را براي 
مشكالت مديريتي متحمل شد كه كمترين 
آن حذف از مس��ابقات قهرماني آس��يا و از 
دست رفتن شانس حضور در المپيك بود. 

   
حاالبع��د از ح��ذف از اين مس��ابقات تمام 
برنامه هاي تيم اميد تعطيل ش��ده است و 
كس��ي نمي داند مس��ووالن قرار است چه 
تصميمي ب��راي اين تي��م و كادر فني اش 
بگيرند. كميته ملي المپيك اخيرا به هادي 
طباطبايي، مربي دروازه بان هاي سابق اين 
تيم اعالم كرده است كه در سريع ترين زمان 
ممكن برنامه ريزي براي شروع تمرينات و 
اردوهاي تيم اميد را در دستور كار خود قرار 
بدهد تا به همين بهانه براي تعيين اعضاي 
جدي��د كادر فني تيم اميد تصميم گيري با 
هماهنگي فدراس��يون فوتبال انجام شود. 
اخيرا هم كيومرث هاش��مي ب��ا حضور در 
فدراسيون فوتبال جلسه  مهمي را با مهدي 
ت��اج برگزار ك��رده تا با هم��كاري دو طرفه 
وضعيت نابس��امان و بالتكلي��ف تيم  اميد 
مشخص شود و اين بار برنامه ريزي بهتري 
ب��راي حماي��ت از اين تيم ص��ورت بگيرد. 
نكته قابل تامل درباره اين جلسه اين است 
ك��ه رييس جدي��د فدراس��يون فوتبال به 
خاط��ر اختالفات و مش��كالتي كه در تمام 
دوره هاي گذشته بين كميته ملي المپيك 
و فدراس��يون وجود داش��ته و اين تداخل 
برنامه ريزي و تصميم گيري ها نتيجه اي جز 
ناكامي به همراه نداشته، در اين نشست به 
كيومرث هاشمي رس��ما اعالم كرده كه به 
هيچ عنوان ديگر مثل دوره هاي گذش��ته 
برنامه ريزي براي تيم امي��د انجام نخواهد 
ش��د. به اين ترتيب مديريت و برنامه ريزي 
و تعيين تكليف براي اميد ها يا بايد توس��ط 
فدراس��يون فوتبال صورت بگيرد يا كميته 
ملي المپيك. تاج در طول اين نشس��ت از 
ابتدا تاانتهاي جلس��ه پاي اين موضع خود 
ايستاده و تاكيد داشته كه هيچ همكاري دو 
طرفه اي را قبول نمي كند. او به هاشمي اعالم 
داش��ته در صورتي كه كميته ملي المپيك 
مي خواهد در مديريت تيم اميد  سهيم باشد 
بايد صف��ر تا ص��د كار را در اختيار خودش 
بگي��رد و هيچ تماس��ي هم با فدراس��يون 
فوتبال در رابطه ب��ا اميدها و برنامه ريزي ها 
نداشته باش��د. او از طرفي ديگر اعالم كرده 
اگر كميته المپيك اين توانايي را ندارد پس 
اجازه بدهد كه فدراسيون فوتبال صفر تا صد 
امور تيم اميد را بر عهده بگيرد و با استقالل 
كامل براي اين تيم برنامه ريزي داشته باشد. 
چرا كه فدراس��يون با همين روش و بدون 
اينك��ه دخالتي از س��وي كميته المپيك و 
وزارت ورزش صورت بگيرد در مديريت تيم 
ملي فوتسال و تيم ملي نوجوانان و جوانان 
موفق عمل كرده است و همين روش را در 
اداره تيم ملي فوتسال هم پياده خواهد كرد 
تا باالخره طلسم 44 ساله شكسته شود. نكته 
قبال توجه اينجا ست كه مسووالن كميته 
المپيك در اين نشست به مديران فدراسيون 
اعالم كرده اند در ام��ور مديريتي تيم اميد 
دخالتي نخواهن��د كرد اما تمام تصميمات 
و كارها تحت نظارت و با موافقت آنها انجام 
شود كه تاج هم اين پيشنهاد را قبول نكرده 
و دوب��اره روي موضع خود درب��اره اينكه يا 
فدراسيون يا كميته المپيك مديريت تيم را 
بر عهده داشته باشند تاكيد ويژه كرده است. 
در نهايت كيومرث هاشمي اين پيشنهاد را 
قبول نكرده و جلسه بدون اينكه طرفين به 

نتيجه اي برسند به پايان رسيده است. 
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جلس��ه كميت��ه فن��ي فدراس��يون 
دوچرخه س��واري در آس��تانه حض��ور 
در مس��ابقات پيس��ت و جاده قهرماني آس��يا برگزار 
مي ش��ود. نصراهلل پريچهره سرپرس��ت فدراسيون، دو 
منتقد فدراس��يون دوچرخه س��واري را به كميته فني 
اين فدراس��يون اضافه كرد. عل��ي زنگي آبادي رييس 
پيشين فدراس��يون و مجيد ناصري سرمربي پيشين 
تيم ملي جاده، هنوز تصميم قطعي خود را براي حضور 
در كميته فني فدراسيون دوچرخه سواري نگرفته اند و 
بايد جوانب را بررس��ي كنند. علي زنگي آبادي، رييس 
پيشين فدراسيون دوچرخه سواري در مورد حضورش 
در كميت��ه  فني، بيان  كرد: هن��وز تصميمي نگرفته ام. 
بايد جوانب كار را بسنجم. بايد تغييراتي انجام مي شد 
كه صورت نگرفته اس��ت. بنابراين هنوز دقيقا روي اين 

مساله تصميم نگرفته ام كه قبول كنم يا نه. 

دو منتقد عضو كميته فني 
دوچرخه سواري شدند


