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از زمانی که مشخص شد مشهد میزبانی این دیدار را بر عهده دارد، بحث حضور تماشاگران 
زن در ورزشــگاه زیر ذره بین رفت. با توجه به اظهارات پیشین مسئوالن این شهر مبنی بر عدم 
تمایل ورود زنان به ورزشگاه، بسیاری از یک «انقالب فکری» در مشهد حرف می زدند. علیرضا 
جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران، یکی از این افراد بود که می گفت وقتی شــنیده قرار است 
بازی در مشــهد برگزار شود و زنان به ورزشــگاه بیایند، حسابی خوشحال شده است. برخالف 
شایعات مطرح شده مبنی بر تغییرات احتمالی در تفکرات مسئوالن رده باالی این شهر، خیلی 
ســریع عنوان شد که بازی تیم ملی با لبنان بدون حضور تماشاگر خواهد بود! اما این اعالمیه 
در کســری از ثانیــه جایش را به نظریه ای دیگــر داد که خبر می داد قرار اســت ۳۰ درصد از 
گنجایش ورزشــگاه، بلیت فروشــی شــود. این عدد اندکی بعدتر به ۵۰ درصد تغییر کرد تا در 
چشــم به هم زدنی، بازی بدون تماشاگر، تبدیل به یکی از پرتماشاگرترین بازی های تیم ملی در 
دو سال گذشته شود. اما ابهام اصلی پابرجا بود؛ همان زمان که خبر از برگزاری این بازی داده 
شــد، مسئوالن مشــهد اعالم کردند این بازی بدون حضور تماشــاگران زن خواهد بود. اگرچه 
این اظهارنظر با واکنش های منفی روبه رو شــد، ولی ســه ســاعت مانده به شروع این دیدار، 
تماشــاگران زن، بلیت به دست، خودشــان را به محل برگزاری مسابقه رساندند! اینجا بود که 
فاجعه اصلی رخ داد؛ مأموران انتظامی حاضر در محل، مانع از ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه 
شــده و بعدتر، در اتفاقی کم ســابقه، به صورت این هواداران اسپری فلفل پاشیده شد تا آنها 

متفرق شوند. چنین رفتاری با انتقاد تند رسانه های داخلی و خارجی روبه رو شد و همان زمان 
شایعات متعددی از جمله اینکه ممکن است تیم ملی از جام جهانی کنار گذاشته شود، مخابره 
شد. با وجود این، محتمل ترین اتفاق، درنظرگرفتن جریمه برای فوتبال ایران از سوی فیفا بود؛ 
موضوعی که فردای همان روز مطرح شد، ولی مسئوالن فدراسیون فوتبال عنوان کردند از آنجا 

که ناظر فیفا در این بازی حاضر بوده است، خطری فوتبال ایران را تهدید نمی کند.
نامه ای که ۲۳ فروردین رسید

بعد از اتفاقات رخ داده، از نهاد ریاست جمهوری گرفته تا مجلس، نسبت به رسیدگی سریع 
به این پرونده اهتمام نشــان داده و حتی گفتند در عرض «ســه روز» مقصر این حادثه معرفی 
می شــود. حاال که ۲۹ روز از آن بازی گذشــته، این پرونده مشــمول گذر زمان شده و خبری از 
مقصر، تنبیه یا جریمه نیست. اتفاق جدید در این پرونده نامه ای است که از فیفا به فدراسیون 
فوتبال ایران ارســال شده و یکی، دو روز گذشته، تب و تاب جدیدی در فوتبال ایران به بار آورده 
اســت. از این نامه که به عنوان نامه ای خطرناک یاد شــده، اطالعات اندکی در روزهای قبل در 
دســت بود، ولی به تازگی جزئیات بیشــتری از آن منتشر شده است. برخالف شایعات نخست 
که خبر از تعلیق فدراســیون فوتبال ایران به دلیل تصویب نشــدن بند یک اساسنامه می داد، 
مشــخص شده نامه اخیر فیفا، هشداری به مسئوالن فدراســیون فوتبال ایران برای حل کردن 
مســئله ورود زنان به ورزشگاه است. اولین نکته درباره این نامه آن است که روز ۲۳ فروردین 

به فدراســیون رســیده و اینکه چرا با تأخیری قریب به دو هفته االن جزئیات آن منتشر شده، 
پرســش مبهمی اســت. در نامه مذکور که چندین بند دارد، مشــخصا فیفا به اتفاقات مشهد 
اشــاره و ابراز نگرانی کرده است. فیفا در این نامه نوشته از اتفاقات مشهد ناخرسند است. اما 
بحث اصلی درباره تشکیل کارگروهی سه جانبه متشکل از مسئوالن فیفا، کنفدراسیون فوتبال 
آســیا و فدراســیون فوتبال ایران برای حل کردن موضوع ورود زنان به ورزشگاه های فوتبال در 
ایران اســت. ایــن بخش از آن جهت اهمیت دارد که احتماال از ایــن تاریخ به بعد، راه گریزی 
بــرای فوتبال ایران مبنی بر تراشــیدن بهانه برای عدم ورود زنان به ورزشــگاه وجود نخواهد 
داشت. پیش تر، مســئوالن وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران به فیفا تعهد کتبی داده اند 
که زنان را به ورزشگاه راه دهند. این در حالی است که روزنامه «شرق» پیش از این، برای اولین 
بار نامه ای از فیفا منتشــر کرد که نشــان می داد مســئوالن این نهاد از فدراسیون فوتبال ایران 
خواســته اند درهای ورزشگاه در همه بازی های فوتبال، از جمله لیگ برتر هم به روی زنان باز 
شود. آن نامه که اسفند ۱۳۹۸ فرستاده شده، از سوی مسئوالن نادیده گرفته شده است. هرچند 
شیوع ویروس کرونا از یک سو و مسئله بدون تماشاگر شدن بازی های فوتبال از سوی دیگر، در 

محقق شدن این پروژه تأخیر به وجود آورد.
در همین بازه زمانی، تغییر دولت از روحانی به ابراهیم رئیسی هم مزید بر علت شده است؛ 
چون برخالف دولت قبلی که تعهد داد و درهای ورزشــگاه را در دیدارهای تیم ملی به روی 
زنان گشــود، در این دولت چندان تمایلی نسبت به این موضوع وجود ندارد. گرچه دیدار ایران 
با عراق در مرحله انتخابی جام جهانی با حضور زنان برگزار شد، ولی شایعه انتخاب گزینشی 
زنان برای حضور در ورزشــگاه، چالش جدیدتری برای فدراسیون فوتبال ایران تراشید. قبل از 
این بازی هم عنوان شــد که قرار اســت بازی تیم های ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی با 
حضور تماشــاگر باشــد، ولی از آنجا که فشار آورده بودند زنان گزینشــی وارد ورزشگاه شوند، 
مســئوالن فدراســیون فوتبال از ترس جریمه های احتمالی، ترجیح دادند آن بازی را کال بدون 

تماشاگر اعالم کنند.
اتفاقاتی که در حاشــیه بازی تیم ملی با لبنان در مشهد رخ داده است، می تواند سرآغازی 
تازه برای بازنگری حضور زنان در ورزشگاه های ایران باشد؛ موضوعی که تا به حال به صورت 
ناقص به اجرا درآمده است. حاال و با تشکیل کارگروه سه جانبه، بعید است از این به بعد بتوان 

به سادگی چشم روی غیبت تماشاگران زن در بازی های فوتبال بست.

نساجی – آلومینیوم در فینال حذفی؛ جنگ دروازه بان ها

ورود رسمی فیفا به اتفاقات مشهد
 ۲۹ روز از اتفاقات بازی تیم های ملی ایران و لبنان، در مرحله انتخابی جام جهانی می گذرد. این بازی که آخرین رقابت شاگردان دراگان اسکوچیچ در مسیر جام 
جهانی قطر و البته دیداری تشــریفاتی بود، با حمایت سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران، میرشاد ماجدی و احسان اصولی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال، رئیس هیئت فوتبال مشــهد و البته نماینده سابق شورای همین شهر، به ورزشگاه «امام  رضا» منتقل شد تا بعد از مدت ها، شهری به غیر از تهران، میزبان 
یکی از دیدارهای تیم ملی باشــد. انتخاب مشــهد به عنوان میزبان، با توجه به دو مقوله از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ اول تفکرات سیاسی حاکم بر این شهر و 

دوم مسافرپذیربودن آن در ایام تعطیالت نوروز . 

 فینال جام حذفی، امشــب در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و دو تیم که 
بــه معنای واقعی در این دوره از رقابت ها شگفتی ســاز بوده اند، بازی نهایی 
را برگــزار می کنند. آلومینیوم که پیش از این با عبور از پرســپولیس در مرحله 
یک چهارم نهایی توانایی اش را نشــان داد، یکی از این تیم هاســت. شاگردان 
مهدی رحمتی در نیمه نهایی هم تیم شگفتی سازتر خلیج فارس را از پیش رو 
برداشــتند تا برای اولین بار در تاریخ به فینال جام حذفی برسند. بدون تردید، 
این بازی مهم ترین دیدار تاریخ این باشــگاه محسوب می شود. در سوی دیگر، 
نساجی، تیم پرشور مازندرانی نیز یک پای دیگر فینال است. آنها در یک چهارم 
نهایی استقالل را برده اند و حاال مربی صاحب نامی را که رفته رفته متخصص 
جام حذفی می شــود، روی نیمکت می بینند. ســاکت الهامی که قبال توانسته 
بــه همراه تراکتور، اســتقالل را در فینــال جام حذفی ببرد و قهرمان شــود، 
بــرای دومین بار فرصت بردن ایــن جام را دارد. در حال حاضــر، علی پروین، 
بهمن صالح نیا و علی دایی با ســه قهرمانــی پرافتخارترین مربیان تاریخ جام  

حذفی هســتند، ولی مربیان معدودی بودند که توانســتند با دو تیم مختلف 
بــه فینال جام  حذفــی راه یابند که الهامــی به این جمع اضافه شــد. علی 
دایی با پرســپولیس و نفت فینالیست شــد و با هر دو تیم به قهرمانی دست 
یافــت. امیر قلعه نویی که پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر اســت، در جام 
 حذفی دو قهرمانی دارد که هر دو قهرمانی با اســتقالل بوده است. این مربی 
یک بــار هم با تراکتور به فینــال رفت که ناکام ماند. نکته مهم بازی امشــب 
امــا رقابت دروازه بان های دو تیم اســت که امید اصلی برای قهرمان شــدن 
محســوب می شــوند.  مهدی رحمتی که از زمان ورودش بــه آلومینیوم این 
تیم را متحول کرده، ســال ها عهده دار حراست از دروازه تیم ملی بوده است. 
تجربــه او می تواند به کمک تیمش به ویژه حســین پورحمیــدی، دروازه بان 
آلومینیوم بیاید. پورحمیدی دروازه بان قابلی نشــان داده است؛ او در ۱۰ هفته 
ابتدایی لیگ فقط دو بار دروازه اش باز شد و حسابی توجهات را به خود جلب 
کــرد. هرچند در دو بازی صنعــت نفت آبادان و ذوب آهــن روزهای بدی را 

گذراند و در این دو بازی هفت گل خورد و آمار گل های خورده اش از توصیف 
شــگفت انگیز خارج شد. با این حال، ۱۸ گل خورده همچنان هم او را به عنوان 
یکــی از بهترین دروازه بانــان لیگ معرفی می کند. در آن ســوی میدان فینال 
هم نام یک دروازه بان دیده می شــود؛ دروازه بانی که اگر نبود، نساجی در این 
بازی به میدان نمی رفت. علیرضا حقیقی که کمتر او را با درخشش هایش در 
چند ســال اخیر به یاد می آوریم، گویــا می خواهد این بار خرق عادت کند. دو 
کلین شــیت بسیار ارزشمند مقابل استقالل صدر جدولی و مس کرمان مدعی 
اصلــی صعــود به لیگ برتر، چهــره ای متفاوت از او را به نمایش گذاشــت. 
در نهایــت هم یک مهــار پنالتی از آمانوف تکمیل کننــده عملکرد خوبش در 

این جام بود. 
علیرضا حقیقی که مطرح شــدنش در فوتبال ایران بــا گرفتن پنالتی علی 
دایی بود، حاال می خواهد با هت تریک در جام  حذفی این نام را ماندگارتر کند. 
حقیقی با وجود کارنامه پروپیمان بازیگری  او، یدک کشــیدن عنوان دروازه بان 

اول ایــران در دو جام بین المللی معتبر و همچنیــن جوان ترین کاپیتان تاریخ 
پرســپولیس، افتخارت کمی دارد. او دو بــار پیش از این با علی دایی قهرمان 
جام  حذفی شــده اســت و حاال به دنبال هت تریک اســت. یک جام می تواند 
پایانــی بر تمــام تلخی هایی باشــد که علیرضــا حقیقی در ســال های اخیر 
خاطرات آن را برای هواداران تیم هایش ثبت کرده اســت. یک جام می تواند 
هواداران نســاجی را به آن دســته از هوادارانی اضافه کند کــه نام علیرضا 
حقیقی برایشــان شــیرینی را تداعی می کند. البته این بازی بدون حاشیه هم 
نبوده اســت؛ تا قبل از این، ســازمان لیگ تعلل زیادی برای انتخاب محل این 
دیدار نشــان داد. این تعلل در شــرایطی رقم خورد که هر دو تیم خواســتار 
برگزاری دیدار نهایی در ورزشــگاه آزادی بودنــد و حتی مکاتباتی هم در این 
زمینه داشــتند. نهایتا بعد از وقفه ای طوالنی، ســازمان لیگ به خواســته دو 
باشــگاه احترام گذاشت. هرچند شایعات مبنی بر با و بدون تماشاگر بودن این 

دیدار هم مطرح شد.

چهارشنبه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

منـهاى فوتبـال

معضلی به نام دبیر 
در فدراسیون بسکتبال!

با وجود گذشت دو ماه از ریاست جواد داوری، او فعال دبیر 
جدید فدراســیون بسکتبال را معرفی نکرده است. به گزارش 
ایســنا، جواد داوری از جمله رؤســای فدراســیونی است که 
به  واسطه سال ها حضور در حوزه های مختلف رشته بسکتبال، 
از پوشــیدن پیراهن تیم ملی گرفته تا ریاست در هیئت استان 
اصفهــان، پله های ترقــی را یکی پس از دیگــری طی کرد تا 
اکنون در رأس هدایت این فدراسیون قرار بگیرد و به صندلی 
ریاســت تکیه بزند. در دو ماه اخیر که او ریاســت فدراسیون 
بســکتبال را بر عهده داشــته، خانواده این رشــته دانشگاهی 
شاهد آرامش نســبی در جو رسانه ای آن هستند و بسیاری از 
کارشناســان بسکتبال نیز معتقدند داوری گزینه مناسبی برای 
بر عهده گرفتن ســکان هدایت این فدراسیون است و باید برای 
کســب موفقیت به این رئیس جوان فرصت داد. با همه این 
صحبت ها، در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که جواد داوری 
در انجــام یکی از مهم ترین تصمیم هــای خود یعنی انتخاب 
دبیر فدراســیون با مشکل روبه رو اســت و فعال این موضوع 
را تعیین تکلیف نکرده اســت؛ ســمتی که در زمان ریاســت 
رامین طباطبایی نیز یکی از اصلی ترین مشــکالت فدراسیون 
به شــمار می رفت و اهالی این رشته بارها شــاهد انتصاب و 
برکناری افراد مختلف بودند. طبق اخبار موجود، جواد داوری 
در روزهای گذشــته تصمیم به برکنــاری بیش از ۲۰ کارمند و 
مســئول در فدراسیون بســکتبال گرفته است، اما فعال خبری 
از انتصاب دبیر جدید فدراســیون بسکتبال نیست؛ سمتی که 
یکی از بــازوان اصلی یک فدراســیون ورزشــی خصوصا در 
حوزه اجرائی اســت. در روزهای اخیر اسامی برخی افراد که 
در گذشته نیز ســمت دبیری فدراسیون را بر عهده داشته اند، 
به عنــوان گزینه های احتمالــی به گوش می رســد، اما فعال 
داوری هیچ صحبتی در این باره نکرده است و باید دید تکلیف 
این مسئله چه خواهد شــد؛ انتصابی که با توجه به حواشی 

سال های گذشته، قطعا اهمیت بسیار زیادی دارد.

  هدایت تیم ملی هندبال ساحلی ایران 
در دستان پرافتخارترین سرمربی جهان

آنتونیو گرا پی شه، سرمربی بزریلی مطرح هندبال ساحلی 
جهــان که به عنــوان پرافتخارترین مربی این رشــته در جهان 
اســت، هدایت تیم ملی ایــران در رقابت های قهرمانی ۲۰۲۲ 
جهان را بر عهده گرفت. بر همین اساس گرا پی شه با قراردادی 
به عنوان ســرمربی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن و مدیر 
فنی تیم ملی هندبال ســاحلی نوجوانان ایران در رقابت های 
قهرمانی ۲۰۲۲ جهان انتخاب شــد. این مربی برزیلی به عنوان 
پرافتخارترین ســرمربی هندبال ساحلی جهان در طول هشت 
دوره حضور خود در رقابت های قهرمانی جهان به پنج عنوان 
نخســت دســت یافته و همچنین ســابقه کسب ســه عنوان 
قهرمانی ورلد گیمز در طول پنج حضور در این رویداد را دارد. 
در کارنامه سرمربیگری او پنج عنوان قهرمانی قاره ای در طول 
۱۰ حضور به چشــم می خورد و این مربی نامدار جهان سابقه 
یک قهرمانی در بازی های ســاحلی جهان را نیز دارد.  کارنامه 
پر افتخار ســرمربی جدید تیم ملی هندبال ســاحلی ایران به 

شرح زیر است:
عنوان نخســت رقابت های قهرمانی جهــان ۲۰۰۶ برزیل، 
۲۰۱۰ ترکیــه، ۲۰۱۲ عمــان، ۲۰۱۴ برزیــل و ۲۰۱۸ روســیه و 
نایب قهرمانــی در ۲۰۰۸ اســپانیا و ۲۰۱۶ مجارســتان/ عنوان 
قهرمانی در ورلــد گیمز ۲۰۰۹ چین تایپه، ۲۰۱۳ کلمبیا و ۲۰۱۷ 
لهستان و جایگاه ســوم در ۲۰۰۱ ژاپن / قهرمانی در بازی های 
ساحلی جهان ۲۰۱۸ قطر/ قهرمانی در رقابت های پان آمریکن 
۱۹۹۸ برزیل، ۱۹۹۹ برزیل، ۲۰۰۴ اروگوئه، ۲۰۰۸ اروگوئه، ۲۰۱۲ 
اروگوئه، ۲۰۱۳ آرژانتین، ۲۰۱۴ پاراگوئه، ۲۰۱۸ آمریکا/ قهرمانی 
در رقابت های آمریکای جنوبــی ۲۰۰۹ اروگوئه، ۲۰۱۱ اکوادور، 
۲۰۱۹ آرژانتیــن / قهرمانی در رقابت های ســاحلی اروپا ۲۰۱۵ 
یونــان/ قهرمانی در مســابقات قاره ای مرکــز و جنوب آمریکا 

۲۰۱۸ برزیل.
همچنین بر اســاس مذاکرات انجام شده، قرار است آنتونیو 
گرا پی شــه در طــول حضور در ایــران دوره های آموزشــی و 

مربیگری را نیز برگزار کند.

 چهارشنبه ۷ اردیبهشت
نساجی – آلومینیوم اراک ۲۰:۳۰

لیورپول – ویارئال ۲۳:۳۰

فـوتبال در امروز

در یکی، دو روز گذشته و در اسنادی که از آن به عنوان برگی 
از تخلف یا چیزی شبیه به آن استفاده شده، اسمی از آشپز تیم 
ملی در رسانه ها مطرح شده که پاداش ۷۵ میلیون تومانی برای 
صعود به جام جهانی دریافت کرده اســت. اسم او در اسنادی 
اســت که ایســنا در کنار پاداش های فدراسیون عزیزی خادم به 
مشــاوران رســانه ای داده و در بخشــی از گزارش خود نوشته 
است: «رستم منش به عنوان آشپز، تیم ملی را در سفر به بحرین 
همراهــی کرد، در حالی که تیم های ملی در کشــور های عربی 
معموال مشــکلی از جهت تهیه غذای مناسب نداشته اند و در 
هتل پنج ســتاره منامه به همراه داشــتن آشــپز ضروری به نظر 
نمی رسید. همچنین در صورت نیاز به آشپز نیز احتماال استفاده 
از آشپزی که سابقه همکاری با خورشیدی، سرپرست تیم ملی 
در برخی از رســتوران های تهران را داشته، از دیگر عجایب این 
دوران به نظر می رســد». در اسناد منتشرشده علی رستم منش 
۵۰ میلیــون تومان پاداش گرفته و رقمــی نزدیک به ۸۵۰ یورو 
هم پول توجیبی. مجموع این ارقام باعث شده تا جمع دریافتی 
او از صعود تیم ملی به جــام جهانی ۷۵ میلیون تومان لحاظ 
شود. در این پرونده اسم آشــپز تیم ملی به خاطر مسائل مالی 
مطرح شــده ولی پیش تر، داستان حضور آشــپز در اردوی تیم 

ملی دالیل تغذیه ای داشــته است. هرچند در همین فدراسیون 
هم قبال رســانه هایی که مخالف عزیزی خــادم  بودند، از فردی 
بــه نام آقای «ش» در اردوی تیم ملی نام برده بودند که آشــپز 
نبوده ولی با اســم و عنوان آشپز در اردوی تیم ملی حاضر بود. 
شــایعات درباره آقای «ش» هم متعــدد بود؛ عده ای می گفتند 
رمال است و عده ای دیگر می گفتند یکی از شرکای تجاری آقای 
رئیس اســت که قرار اســت پروژه کمپ  تیم ملی را به دســت 
بگیرد. بــه هر روی، وضعیت آقای «ش» مثل پاداش های علی 

رستم منش مشخص نشد.
داســتان آشــپز در تیم ملی فوتبــال ایران امــا روایت های 
جذاب تری دارد که به ســال های دور می رســد. برای شروعش 
می توان به جــام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین رجــوع کرد که در آن 
زمان، فدراسیون فوتبال یکی از معروف ترین آشپزهای تهران را 
به آرژانتین برد تا مشکل تغذیه ای برای بازیکنان به وجود نیاید. 
دلیــل این تصمیم احتماال به خاطر اتفاقات بازی های آســیایی 
۱۹۷۰ بود که ملی پوشــان با خوردن مرغ مســموم تایلندی ها، 
راهی بیمارستان شدند. ملی پوشان ایرانی در جام جهانی ۱۹۷۸ 
روایت کرده اند سفره شــان چنان رنگ داشته که بازیکنان سایر 

تیم ها چشمشان به میز غذای ایرانی ها بوده است.

بعــد از آن، دیگر خبری از اتفاقات مرتبط با نقش آشــپز در 
تیم ملی مخابره نشــد تا اینکه زمان بازی های ارتش جهان در 
ایتالیا رســید. ایران در این رقابت ها که ســال ۱۹۹۵ برگزار شد ، 
چندین ســتاره سرشناس از جمله علی دایی را به همراه داشت 
ولی غذای ایتالیایی چنان ذائقه بازیکنان را به هم ریخته بود که 
آصفی، ســفیر وقت ایران در ایتالیا، به آشپز سفارت دستور داده 

بود برای بازیکنان غذا بپزد و بفرستد.
توجــه به حضور آشــپز ایرانی در تیم  ملــی فوتبال از زمان 
حضــور برانکو ایوانکوویچ به عنوان ســرمربی جدی تری شــد؛ 
او بــرای جام ملت های ۲۰۰۴ و جام جهانــی ۲۰۰۶، ابوالفضل 
جمشــیدی یکــی از بهتریــن آشــپزها را بــه اردوی تیم ملی 
فراخواند. جمشــیدی تا مدت ها به عنوان آشــپز اصلی در تیم 
ملی فعالیت کرد و بازیکنان هم دستپختش را دوست داشتند. 
همــکاری او با تیم ملی در زمان کارلــوس کی روش هم ادامه 
داشــت؛ به طوری که او را به صــورت اختصاصی به اردوی تیم 
ملــی در اندونزی بردند تا برای شــاگردان کــی روش پخت وپز 
کند. جمشــیدی که سن و سالی از او گذشته، چند وقت پیش در 
گفت وگو با «ایانا» به نکات درخور توجهی درباره آشــپزی برای 
بازیکنان تیم ملی اشــاره کرد. «در حین مسابقات نکات متعدد 
و مهمــی باید رعایت شــود. به طور مثــال، در روز بازی از هیچ 
ادویه ای -حتی به میزان اندک- در غذای ملی پوشــان استفاده 
نمی کنیم تا مبادا فشارخون آنها در جریان مسابقه دچار نوسان 
شود. همچنین این رژیم در مورد روغن غذا نیز رعایت می شود، 

تــا آنجا که در غذای ملی پوشــان از روغن نیــز خیلی کم -که 
آن هم روغن زیتون است- استفاده می شود. ملی پوشان در روز 
بازی از خوردن هرگونه خورش نیز منع هســتند و در کنار انواع 
کباب، باید برای آنها اســپاگتی و پوره ســیب زمینی طبخ شود». 
یکی از نکات شــایان توجه درباره کار این آشپز ایرانی محافظت 
دقیق از غذای ملی پوشان است: «قبل از آغاز برنامه غذاخوری، 
نمونــه ای از تمام خوراکی ها (به انــدازه یک فنجان) را از روی 
میز برداشــته و به مدت ۲۴ ســاعت در یخچال هتل نگهداری 
می شود تا در صورت بروز مســمومیت، امکان بررسی و کشف 
غذای مسموم در آزمایشــگاه وجود داشته باشد». او همچنین 
در مــورد تقاضاهای خــارج از برنامه برخی ملی پوشــان هم 
گفته اســت: «عده ای می خواهند تا دور از چشــم بقیه برایشان 
ته دیگ بگذارم اما چون خودشان هم مصلحت ورزشی برنامه 
را می دانند، با شــوخی و بگوبخند، دستشان را از ته دیگ خالی 

می گذارم!».
غالبا سایر نفراتی که به عنوان سرمربی در تیم ملی مشغول 
به خدمت شده اند، دغدغه آشــپز را داشته اند؛ مربیان تیم های 
جوانان و امید هم برای تیم تحت هدایتشان از آشپزهای ایرانی 
اســتفاده کرده اند. حتی زمانی که هدایت تیم ملی در دســتان 
محمــد مایلی کهن بــود، او هم با خودش از تهران آشــپزی به 
همراه تیم ملی به کره  جنوبی برد تا اتفاقات دیدار با کره شمالی 
که شایعه شــده سه نفر از ملی پوشان اســیر مسمویت غذایی 

شدند، برایش تکرار نشود.

خرده روایت های شنیدنی از آشپز  تیم ملی


