
در حال�ي ديروز 
سعيد احمديان

    گزارش
وزي���ر ورزش 
وع�ده داد ک�ه 
مدال آوران المپي�ک توکي�و در وزارت ورزش 
استخدام می ش�وند که به نظر می رسد با وجود 
مصوبه س�ال 95 هيئت دولت براي اس�تخدام 
قهرمانان، بقيه دستگاه های اجرايي دولتي قدمي 
براي اجرايی ک�ردن اين مصوب�ه برنمی دارند.

المپيک توکيو نزديک اس��ت و دوباره انگار زمان 
وعده دادن و قول و قرارهاي مسئوالن به قهرمانان 
رسيده، وعده هايی که با نزديک  شدن به المپيک 
پروپيمان تر می شود، طوري که يک المپيکي وقتي 
اين همه وعده رنگارنگ را می شنود در خواب هايش 
هم نقشه رسيدن به مدال المپيک را می بيند که 
می تواند زندگی اش را زي��رورو کند. يک جاي کار 
اما انگار هميشه در ورزش ايران لنگ می زند؛ وقتي 
ورزشکار مدال می گيرد و نوبت عملي شدن وعده ها 
می رسد، خبري از عملي شدن آن قول و قرارها به 
ورزشکار نمی شود و المپيکي می ماند و مدالش، 
مدالي که کمتر از تصورش با آن همه قول پاداش، 

برايش نان و آب شده است. 
  وعده ای که قانون شد

بديهي اس��ت آينده ش��غلي يک��ي از مهم ترين 
دغدغه های قهرمانان ملي است، ورزشکاراني که با 
توجه به حضورشان در اردوهاي تيم ملي و شرکت 
در رقابت های مختلف آسيايي، جهاني و المپيک 
فرصتي براي دست و پا کردن يک شغل براي تأمين 
معيشت ش��ان ندارند، اما در کشورهاي مختلف، 
مدال آوران جايگاه ويژه ای دارند و همواره تسهيالت 
مختلفي براي برطرف کردن دغدغه هايش��ان در 
خارج از محي��ط ورزش حرف��ه ای در نظر گرفته 

می شود. تأمين شغل يکي از اين تسهيالت است که 
در کشورمان نيز مورد توجه مسئوالن قرار گرفته 
و از سال 95 با مصوبه هيئت دولت اين اميد براي 
ورزش��کاران به وجود آمد که تالش هايشان براي 
افتخارآفريني در ميادين ورزش��ي دنيا فراموش 

نمی شود.
10 مرداد س��ال 95 بود که اس��حاق جهانگيری، 
مع��اون اول رئيس جمهوری آيين نامه اس��تخدام 
ج��ذب قهرمان��ان ورزش��ی را ب��ه وزارت ورزش و 
جوانان و سازمان وقت مديريت و برنامه ريزی ابالغ 
کرد. براس��اس اين آيين نام��ه، قهرمانان بازی های 
المپيک شامل نفرات اول تا س��وم و قهرمانان اول 
و دوم مس��ابقات قهرمانی جهان و نفرات اول، دوم 
و سوم بازی های آس��يايی و مس��ابقات جهانی در 
رشته های ورزشی تحت پوشش کميته بين المللی 
المپيک )IOC( حسب مورد در رشته های فردی، 
گروهی و مقام اول تا س��وم مس��ابقات جام جهانی 
فوتبال، بسکتبال، واليبال و همچنين يکی از فرزندان 
قهرمانان بازی های پارالمپيک ش��امل نفر اول در 
رشته های فردی و تمامی نفرات در رشته های گروهی 
می توانند با رعايت ش��رايطی از سوی دستگاه های 
اجرايی بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آگهی به 

صورت پيمانی جذب و استخدام شوند.
در متن کامل اين آيين نامه آمده بود دستگاه های 
اجرايی موضوع ماده)5( قانون مديريت خدمات 
کشوری می توانند مش��موالن اين آيين نامه را با 
رعايت شرايط در نظر گرفته شده بدون برگزاری 
آزمون و خارج از نش��ر آگهی ب��ه صورت پيمانی 

جذب و استخدام کنند.
  خوش خبری وزير به المپيکی ها

حاال هم در شرايطي که روزشمار مانده به المپيک 

به هشت ماه رسيده، وزير ورزش ديروز چراغ اول 
از ليس��ت پاداش هايی را که مدال آوران المپيک 
توکيو خواهند گرفت روشن کرد. وعده ای که البته 
تازگي نداشت و سال هاست که مسئوالن آن را علم 
کرده اند و دم از اجرايي شدنش می زنند. اين بار علم 
به دست مسعود سلطاني فر افتاده و وزير ورزش يک 

خوش خبری براي المپيکي ها داشت.
در حالي دويس��ت و بيست و هش��تمين جلسه 
شورای معاونان وزارت ورزش، دوشنبه شب برگزار 
شد که وزير ورزش از اين خبر خوش رونمايي کرد. 
سلطاني فر که در چند وقت اخير با فاصله گرفتن از 
مصاحبه های فوتبال زده، گويا بيشتر به المپيکي ها 
توجه دارد در اين جلس��ه از تالش وزارت ورزش 
براي رسيدگی بيش��تر صحبت کرده و در پايان 
حرف هايش هم از استخدام قهرمانان در وزارت 
ورزش خبر داده اس��ت: »تالش های ورزشکاران 
کشورمان در عرصه های ورزشی از جمله المپيک 
به عنوان  رويدادی مهم بايد مورد توجه قرار گيرد. 
به قهرمانان و افتخارآفرينان اي��ن رقابت ها بايد 
بيشتر توجه شود. وزارت ورزش و جوانان امسال 
۴۲ نفر از مدال آوران جهانی، المپيکی و آسيايی را 
استخدام کرده و ان شاءاهلل پس از المپيک ۲0۲0 
توکيو هم قهرمانان بيش��تری به اس��تخدام اين 

وزارتخانه درخواهند آمد.«
  لزوم اجرايي شدن استخدام قهرمانان در 

همه دستگاه های دولتي 
با اين ح��ال اس��تخدام قهرمانان و م��دال آوران 
در دس��تگاه های دولتی سال هاس��ت که يکي از 
پرحاش��يه ترين وعده های مس��ئوالن ورزشي به 
قهرمانان و مدال آوران بوده است. وعده ای که آنقدر 
کج دار و مريز اجرايي شده که خيلي از مشموالن 

را پشت درهاي بسته نگه داشته است، طوري که 
خيلي ها قيد آن را زده ان��د. ژاله فرامرزيان، معاون 
مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش شهريور 
امسال بود که همکاري نکردن ساير دستگاه های 
دولتي را يکي از عواملي دانس��ت که سبب شده 
اس��تخدام قهرمانان در برخي نهادها با مش��کل 
روبه رو ش��ود و اجرايي نش��ود: »تا به امروز 100 
قهرمان و مدال آور استخدام  و از ميان آنها ٨٦ نفر 
جذب ادارات کل استان ها ش��ده اند. فقط 1۴ نفر 
جذب ساير دستگاه ها شدند، در حالی که ۲09 نفر 
درخواست استخدام دادند، اما ساير نهادها همکاری 
نمی کنند، درحالی که سازمان اداری استخدامی در 

اين زمينه تأکيد کرده است.«
عدم هم��کاري س��اير دس��تگاه های دولتي در 
شرايطي است که استخدام قهرمانان و مدال آوران 
مصوبه هيئت دولت را دارد و در اين زمينه همه 
دستگاه های اجرايي ملزم به اجراي آن هستند و 
بنا بر انتظار م��دال آوران و قهرمانان، اجراي اين 
قانون نبايد محدود به يک نهاد خاص شود. در اين 
زمينه محسن محمدسيفی، ملی پوش ووشوی 
ايران و قهرمان جهان گفته اس��ت: »اميدواريم 
استخدام قهرمانان ورزش��ی ايران تنها به ادارات 
کل ورزش و جوانان ختم نش��ود و دستگاه های 
اجرايی ديگر نيز در استخدام ورزشکاران تالش 
کنند.« اگرچه وعده وزير ورزش براي استخدام 
مدال آوران المپيک تابس��تان آينده در توکيو در 
وزارت ورزش هم با توجه ب��ه مصوبه دولت قابل 
ستايش اس��ت، اما به نظر می رس��د سلطاني فر 
بايد در رايزني با دولت، زمينه را براي التزام تمام 
دستگاه های دولتي جهت تحقق اين وعده فراهم 

کند تا اين مصوبه به صورت کامل اجرايي شود.
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سرکارگذاشتنالمپیکیها!

شیوا نوروزی

فريدون حسن

هدفمانقهرمانيجهاناست
جمشيد خيرآبادی، مدير فنی تيم ملی کش��تی فرنگی ناشنوايان پيش از 
آغاز مسابقات انتخابي تيم ملي گفت: »هدف گذاری مان بر اين است که تيم 
ملی کشتی فرنگی ناش��نوايان را در جهان مطرح کنيم. مسابقات انتخابي 
روز پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲٨ دی در اهواز برگزار می شود که در پايان اين 
رقابت ها نفرات اول تا س��وم به تيم ملی دعوت خواهند شد که برترين های 
اين نفرات پ��س از ارزيابی در چند رقابت درون اردويی و مس��ابقات داخلی 
برای مسابقات جهانی که خرداد در ترکيه برگزار می شود، گزينش خواهند 
شد. ايران در رقابت های جهانی دو س��ال پيش پنجم جهان شد، اما اين بار 
هدف گذاری بر اين است که روی سکوی قهرمانی قرار بگيريم. البته کار سختی 
است، اما با حمايت فدراسيون و وزارت ورزش و جوانان قطعاً می توانيم تيم 
آماده و خوبی را راهی ترکيه کنيم تا برای نخستين بار قهرمان جهان شويم.«

تداومصدرنشینيگرگانيهادربسکتبال
هفته هجدهم رقابت های ليگ برتر بس��کتبال با تداوم صدرنش��يني 
ش��هرداري گرگان، تثبيت جايگاه دومي پتروشيمي و صعود مهرام به 
رده سوم جدول رده بندی به پايان رسيد. در جريان بازی های اين هفته، 
گرگاني ها در يک بازي يک طرفه ذوب آهن را ٨۲ بر ۴۴ شکست دادند. 
پتروش��يمي ۷5 بر ۷3 ش��يميدر را برد. مهرام 93 بر ٨٦ نفت آبادان را 
شکست داد. آويژه صنعت 53 بر ۴۴ نيروي زميني را با شکست روبه رو 
کرد. مس کرمان ۷۷ بر ۷1 مهمانش ش��هرداري قزوي��ن را برد. ديدار 
ش��هرداري بندرعباس و رعد پدافند را ٨9 ب��ر ٦1 بندري ها بردند و در 

نهايت توفارقان ۷0 بر ۷3 مغلوب اکسون شد.

تصمیمدرستبرکناریوالورده
شکست برابر اتلتيکومادريد مديران بارسا 
را مجاب کرد که تصميم درستی بگيرند؛ 
آنها پيش از اين دو بار ب��ه والورده فرصت 
جبران داده بودند؛ يک بار بعد از باخت به رم 
و يک بار هم پس از شکست مقابل ليورپول، 
اما در باش��گاه هيچ کس ديگر حاضر نشد 
پس از حذف از س��وپرکاپ اس��پانيا برای 
بار سوم به او فرصت بدهد. والورده تا پايان 
فصل قرارداد داش��ت و حتی می توانست 
يک فصل ديگر هم با کاتاالن ها تمديد کند. پ��پ گوارديوال يک جمله 
معروف دارد: »بارسلونا تيم خاصی است و قهرمانی الليگا به تنهايی برای 
اين تيم کافی نيست.« اين همان واقعيتی است که خيلی ها در موردش 
صحبت می کنند. والورده در اين مدت موفقيت های زيادی داشته و کسی 
نمی تواند آنها را انکار کند. باشگاهی که اعتبارش به جام ها و ستاره هايش 
است برای بقا در جمع بهترين ها بايد به روند موفقيت هايش ادامه دهد. 
وقتی والورده هدايت بارسا را پذيرفت، نيمار تيم را ترک کرد. او به دنبال 
جاه طلبی هايش رفت، اما هرگز نتوانست موفقيت هايش در الليگا را تکرار 
کند. بعد از رفتن نيمار، پيکه از اوضاع تيم و کاهش ستاره های بارسا انتقاد 
کرد. با اين حال در دو سال اخير رختکن آبی واناری ها همواره حامی خوبی 
برای والورده بود و همين حمايت ها نيز دو قهرمانی الليگا را برايشان به 
همراه داشت. در اين مدت رابطه خوب بازيکنان و کادر فنی هميشه زبانزد 
بود و اخبار حاشيه ای  به ندرت از باشگاه به بيرون درز می کرد، اما با توجه 
به نارضايتی های موجود همه انتظار چنين اتفاقی را داشتند؛ هم والورده 
و هم بارتمئو. جلسه هيئت مديره باشگاه نتيجه اش کامالً قابل حدس بود؛ 

برکناری والورده و انتخاب سرمربی جديد.

سيد لو

 گاردين

آغازدورانسختيحیيدرپرسپولیس
ديروز يحيي گل محمدي پرس��پوليس را تمرين داد و يک مس��ابقه هم 
برگزار کرد. يحيي که پيش از اين هم سابقه هدايت سرخ ها را داشته، خوب 
می داند که تيم امروز با تيمي که چند سال پيش روي نيمکتش نشسته 
بود و حتي پرسپوليسي که خودش در آن بازي می کرد تفاوت های فراواني 
دارد. گل محمدي حاال تيمي را تحويل گرفته که مدافع عنوان قهرماني و 
صدرنشين ليگ برتر با بيشترين برد است. يحيي حتماً خوب می داند که 
چه کار سختي را با پرسپوليس پيش رو دارد و چه کار مشکلی براي راضي 

نگه داشتن هواداران عادت کرده به قهرماني خواهد داشت.

واکنش کوالکوويچ 
شميم رضوان

     حاشيه
به منتقدانش بعد از 
صعود به المپيک 
انتقادهای زيادی را به دنبال داشته است. پيروزی 
برابر چين و راهيابی واليبال ايران برای دومين بار 
پياپی به المپيک گويا بهترين فرصت برای سرمربی 
مونته نگروي��ی بود که پاس��خی دندان ش��کن به 
منتقدانش در طول سه سال گذشته بدهد. ژست 
جنجالی کوالکوويچ اما به مزاج منتقدانش خوش 
نيام��د و انتقادهای بس��ياری را در پی داش��ت. 
کوالکوويچ بعد از کسب جواز حضور در توکيو۲0۲0 
با انتشار عکسی از منتقدانش خواسته که سکوت 
کنند و بعد از تشکر از مردم ايران »من می خواهم از 
مردم ش��گفت انگيز ايران به خاط��ر حمايتی که 
هميش��ه از تيم ملی واليبال دارند، تش��کر کنم و 
حضور واليبال ايران در المپي��ک توکيو را به آنها 
تبريک بگويم«، منتقدانش را مخاطب قرار داد و در 
راستای عکسی که گذاش��ته بود، نوشت: »برای 
برخی افراد هم که خودشان را کارشناس می دانند، 

من فقط اين پيام را دارم.« ژستی که پرواضح بود 
واکنش های تندی را عليه او در پی خواهد داشت. 
در همين راستا، جبار قوچان نژاد با انتقاد از حرکت 
جنجالی کوالکوويچ گفت: »او بارها نشان داده که 
انتقادپذير نيست، حتی اگر انتقادها از کوالکوويچ 
به ناحق باشد بايد منطقی پاسخ منتقدان را بدهد و 
انتش��ار چنين عکس��ی درست نيس��ت، چراکه 
موفقيت های واليبال به يک نفر ختم نمی شود و از 
دل مسابقات ليگ، زحمت مربيان داخلی و بازيکنان 
و تالش فدراسيون است که به دست آمده است.« 
بهروز عطايی، سرمربی سابق تيم ملی هم اقدام او را 
نسنجيده خوانده است. ش��هنازی، سرمربی تيم 
سايپا نيز با نادرست خواندن رفتار سرمربی تيم ملی 
گفت: »با توجه به شرايط حاکم بر کشور واليبال 
ايران با موفقيت خود توانست تسکينی بر حال مردم 
باشد و در اين ش��رايط واقعاً ضرورتی نداشت که 
کوالکوويچ چنين اقدامی انجام دهد.« کوالکوويچ 
اما در پی انتقادها در دف��اع از اقدام جنجالی خود 
عنوان کرد که اين حرکت خطاب به افرادی خاص 
بوده است: »بعد از سه سال جوابی به افراد خاصی 
دادم که خودشان می دانند چه کسانی هستند و 
مطمئن هس��تم که آنها هم ج��واب می دهند.« 
داورزنی اما صراحتاً اعالم کرد که واکنش کوالکوويچ 
حتماً بررسی می شود و با اين عکس العمل نشان داد 
که فدراسيون قصد ندارد اجازه دهد شيرينی صعود 
به المپيک با بها دادن به حاشيه ها و دامن زدن به 
چنين جنجال هايی تلخ شود: »واکنش کوالکوويچ 
به منتقدانش را نديده ام، اما بهتر است به اين موضوع 
نپردازيم و شيرينی اين صعود را تلخ نکنيم. بيشتر 
بحث اين است که همه انتظار دارند به تيم ملی 
احترام گذاش��ته ش��ود. بازيکن��ان زحمت 
کشيده اند و در اين مسير گاهی اظهاراتی 
مطرح  شد که خيلی در خور شأن تيم ملی 
نب��ود. با وج��ود اي��ن م��ا نمی دانيم که 
کوالکوويچ چه واکنشی نشان داده، ولی 
حتماً آن را بررسی خواهيم کرد، چراکه 
همه افراد بايد رفتار حرفه ای داش��ته 

باشند تا احترام ها حفظ شود.«

سرنوشت المپيکی شدن فوتبال ايران در دستان کره

کورسویامید

داورزنی: حتماً بررسی می کنيم

هجومانتقاداتبههیسجنجالیکوالکوويچ

قرار بر شکس��تن 
دنيا حيدری
     فوتبال

طلس��می بود که 
حسرت آن بيش از 
چهار دهه است که بر دل فوتبال ايران مانده است. از 
هم قسم شدن برای المپيک می گفتند و بی اهميت 
بودن رقبا، وقتی هدفشان کس��ب جواز حضور در 
توکيو ۲0۲0 بود، اما فرصت س��وزی ها در دو بازی 
نخست برابر ازبکستان و کره جنوبی بار ديگر کار 
اميدهای ايران برای صعود به المپي��ک را گره زد. 
کورسوی اميدی هنوز باقی است، برتری با تفاضل دو 
گل برابر چين و شکست ازبک ها مقابل کره جنوبی 
می تواند پايانی بر طلسم حسرت بار فوتبال ايران 
برای حضور در المپيک باشد. سرنوشت ايران حاال نه 
در دست خودش، بلکه در دس��ت رقباست و آنها 
تعيين کننده هستند. کره جنوبی صعودش قطعی 
است و نيازی ندارد که خود را به آب و آتش بزند. آنها 
با يک مس��اوی هم به عنوان تيم نخس��ت صعود 
می کنند. البته ازبک ها نيز با شرايط مشابهی راهی 
مرحله بعد می شوند، اما پيروزی کره مقابل ازبکستان 
می تواند ورق را به سود ايران برگرداند و شاگردان 
استيلی در صورت پيروزی در بازی امروز مقابل چين 
می توانند با صعود به مرحله بعد، يک گام به المپيک 
نزديک تر شوند. اما اگر بازی کره و ازبک ها مساوی 
شود، ايران با هر نتيجه ای برابر چين از راهيابی به 
مرحله بعد بازمی ماند. ش��اگردان استيلی ساعت 
13:۴5 ام��روز ک��ه برابر اميدهای چي��ن به صف 

می ش��وند اهميت فرصت هايی را ک��ه در بازی با 
ازبکس��تان و کره جنوبی ه��در دادند، می فهمند. 
فرصت هايی که می توانست شرايطی متفاوت برای 
اين تيم رقم بزند تا سرنوشت ايران به دست خودش 
باشد. حاال اما همه چيز دست کره جنوبی است. البته 
به شرط آنکه اميدهای ايران برابر چين هم مانند 
بازی با ازبکستان و کره همه را شگفت زده نکنند! 
حريفی که اگرچه بدون هيچ امتيازی در قعر جدول 
جا خوش کرده، اما تا دقيقه 95 مقابل کره صدرنشين 
مقاومت کرد تا نش��ان دهد حريف چندان ساده و 
بی آزاری نيست و همين مسئله نشان می دهد که 
تيم زير ۲3ساله های ايران برای عبور از سد اين تيم، 
آن هم با تفاضل دو گل کار چندان آسانی ندارد.  با 
وجود اين به نظر می رسد که استيلی هنوز هم به 
صعود اميدوار اس��ت: »هنوز هم شانس داريم. اگر 
طبق روال پيش برود کره می تواند ازبکستان را ببرد 
و ما هم اگر چين را با حداقل دو گل شکست دهيم 
می توانيم به مرحله بعد راه يابيم.« اما به نظر می رسد 
کادر فنی اميدها بعد از باخت به کره س��عی کرده 
بيشتر روی مسائل روحی روانی بازيکنان کار کند، به 
طوری که دستياران اس��تيلی مدام در تمرينات با 
گفتن جمالتی نظير اينکه به مبارزه ادامه دهيد به 
بازيکنان تيم القا می کردند که هيچ چيز هنوز تمام 
نشده و حلقه اتحاد اميدها نيز نشان از ادامه تالش 
آنها تا آخرين لحظات باقی مانده دارد. هرچند که 

شانس زيادی نداريم، اما هنوز اميد هست.

حاشيه ای بر قول وزير ورزش براي استخدام مدال آوران المپيک توکيو در وزارت ورزش

بازيناشیانهدرزمیندشمن
»با چه انگيزه ای مبارزه کنم«، »با چه انگيزه ای به زمين مسابقه برويم«، 
»عاقبت و سرنوشتمان چه می شود« و »در اين روزگار سياه چه بر سرمان 
می آيد«. اين روزها صفحات شخصي و اجتماعي برخي چهره های ورزشي و 
قهرمانان بنام پر شده از اين دست جمالت فلسفي با رنگ سياه و نااميدی.

جالب اينکه انگار همه منتظر بودند تا يک نفر اين تابو را برايشان بشکند. 
کيميا عليزاده اين کار را کرد، هرچند که خودش هم اين  کاره نبود و خيلي 
راحت بازي خورد و برايش نوشتند آنچه را که خودشان می خواستند. شايد 
عليزاده حتي معناي خيلي از واژه های بيانيه ای  را که به اسمش منتشر شد، 
نداند. در اين ميان بايد چند سؤال از عليزاده پرسيد؛ اول اينکه چطور در 
کشوري که در آن هميشه سرکوب شده اي در سن 1٨سالگی راه به المپيک 
پيدا کردي و چگونه اين همه امتياز، رانت، پول و اتومبيل را در نوجواني و 

آغاز جواني از همين نظامي که معتقدي در آن اسير بودي، گرفتی؟!
عليزاده به طور حتم پاسخي براي اين سؤاالت نخواهد داشت و حتماً آنها که 
از قولش بيانيه نوشته اند، پاسخ را در دهانش خواهند گذاشت، اما خطاب به 
او که در آغاز دوران جواني است بايد گفت که بازي خوردي و خام شدي. به 
هيچ عنوان منکر کوتاهي ها و اهمال کاری های مسئوالن ورزش کشور در 
خصوص قهرمانان نيستيم و خوب می دانيم که همه چيز در پول خالصه 
نمی ش��ود، اما با تمام اين حرف ها جواب اين همه تقدير، تشکر و توجه، 
حتي اگر در ح��د زحمات و تالش هايت نبوده )که ب��وده، وقتي که براي 
برنزت پاداش طال گرفتي و وقتي قبل از رسيدن به سن اخذ گواهينامه 
صاحب اتومبيل شدي(، پش��ت پا زدن و توهين به کشور، مردم و نظامي 
نبود که يادمان نمی رود بارها از مس��ئوالنش تشکر کردي و بارها ادعاي 
دست بوسی شان را داشتي. برايت در ادامه زندگي آرزوي موفقيت داريم، 

اما پيشنهاد می کنيم که حداقل با خودت صادق باشي.
داستان کيميا عليزاده براي ايران تمام ش��د. او نمک خورد و نمکدان را 
شکست، اما ظاهراً اين ناسپاسي حاال تبديل به يک فرصتی برای برخی 
ديگر شده تا با زدن رنگ فلسفي به انتقادهايشان و سياه نمايي صرف از 
وضعيت کشور و شرايط خودشان توجهات را به سمت خود جلب کنند، 
غافل از اينکه درست مثل عليزاده در زمين دشمن بازي می کنند و آنچه را 

می گويند که آنها می خواهند، تازه اگر مثل عليزاده از قولشان ننويسند.
در جريان اتفاقات اخير به خصوص در مسئله تأسف بار هواپيماي اوکرايني اين 
عده از قهرمانان و مدال آوران اينقدر مبتديانه عمل کردند که خط گرفتن آنها 
از برخي جريانات کامالً روشن و واضح است. سؤالی که بايد از اين ورزشکاران 
پرسيد اين است که حادثه سقوط هواپيما صبح چهارشنبه هفته قبل روي 
داد، چطور تا قبل از اينکه صبح شنبه ستاد کل نيروهاي مسلح بيانيه نداده بود 
و ظهر شنبه سپاه مسئوليت آن را برعهده نگرفته بود، هيچ پيامي از سوي شما 
صادر نشده بود؟ يعني اگر علت سقوط نقص فني بود مسافران ايراني پرواز 

هموطن شما نبودند، انگيزه هايتان براي پيروزي و مسابقه سر جايش بود؟ 
از صبح چهارشنبه تا صبح شنبه چند مسابقه برگزار کرديد؟ چطور روز 

حادثه، فردا و پس فردای آن انگيزه داشتيد، ولي بعد از آن نه؟
تکرار می کنيم که مسئوالن ورزش در رسيدگي به ورزشکاران مدال آور و 
المپيکي تاکنون کوتاهي کرده اند، چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي 
و ما هميشه از اين بابت طرف ورزشکاران متعهد، پرتالش و زحمتکش مان 
بوده ايم، اما بازي راه افتاده از س��وي برخي چهره ها در زمين دش��من و 
تهديدهايی که رنگ و بوي ضدايراني و عرق مل��ي دارد را به هيچ عنوان 
تأييد نمی کنيم. می دانيم که ورزشکاران زحمتکش با چه مشقتي خود را 
آماده مسابقات می کنند و نبايد در خصوص تصميماتي که آنها براي آينده 
زندگي و ورزش حرفه ای  خود می گيرند يک طرفه به قاضي رفت، اما تکرار 
ماجراي کيميا عليزاده که عين ناجوانمردي و عدم صداقت و راستي است 
را نيز برنمی تابيم. البته به جد بر اين باوريم که برخي سوءاستفاده کنندگان 
نشسته در آن  س��وی مرزها از خامي و بی تجربگی ورزش��کاران به نفع 
سياست های کثيف ضدايراني اربابان خود استفاده می کنند و با مستمسک 

قرار دادن کمبودها و عدم رسيدگي ها آنها را شانتاژ می کنند.
آنچه به نظر می رسد اينکه ورزش کشور در يک بزنگاه تاريخي قرار دارد، هرچند 
که در اين بزنگاه اکثر قريب به اتفاق جامع��ه ورزش همدوش مردم حرکت 
کردند، اما مسئوالن ورزش بايد با توجه بيشتر به ورزشکاران اجازه ندهند که 

کمبودها باعث سوءاستفاده دشمنان از ورزشکاران کشورمان شود.

والورده از سرمربيگری بارسلونا برکنار شد
کیکهستین،سکاندارجديدکاتاالنها

تصميم نهايی سران باشگاه بارسلونا به اخراج ارنستو والورده منجر شد و از 
اين پس هواداران بايد شاهد حضور کيکه ستين روی نيمکت آبی واناری ها 
باشند. پس از چند روز گمانه زنی و شايعات مختلف باالخره حکم برکناری 
والورده صادر شد و بالفاصله نيز جانشين او مسئوليت کار را برعهده گرفت. 
اگرچه انتخاب ستين تعجب رسانه ها و کارشناس��ان را در پی داشته، اما 

سرمربی جديد قراردادی دو و نيم ساله با باشگاه امضا کرده است.
  پايان عصر والورده

صدرنشينی در الليگا هم برای بقای والورده کافی نبود. بارسلونا هفته هاست 
که رتبه اول ليگ اسپانيا را در اختيار دارد و همچنان رئال مادريد در تعقيب 
اين تيم است. منتها چند شکست تلخ مديران باشگاه را مجاب به اخراج اين 
مربی موفق کرد. دو سال و نيم پيش ارنستو به عنوان سکاندار کاتاالن ها 
انتخاب شد و در اين مدت تمام تالشش را برای کسب بهترين نتيجه با 
مسی و ساير بازيکنان انجام داد. با اينکه در اين مدت بارسا فراز و نشيب 
چندانی نداشت، اما ناکامی در کسب قهرمانی اروپا و همچنين شکست 
اخير مقابل اتلتيکومادريد در نيمه نهايی سوپرکاپ اسپانيا شرايط را به ضرر 
والورده تغيير داد. آمار و ارقام خوب بجا مانده از والورده نشان می دهد اين 
مربی برکنار شده نتايج قابل قبولی کسب کرده؛ او در 95 هفته حضور در 
الليگا، ٨1 هفته صدرنشينی در ليگ اسپانيا را تجربه کرده است. ضمن 
اينکه دو قهرمانی متوالی بلوگرانا در الليگا محبوبيت والورده بين هواداران را 
باال برده بود و چه بسا امسال نيز بارسا می توانست جشن هت تريک قهرمانی 
هم برپا کند. قهرمانی در کوپا دل ری ۲01٨ يکی ديگر از جام های به دست 
آمده در زمان والورده به شمار می رود، ولی همانطور که گفته شد جای  جام 
قهرمانی قاره سبز در کارنامه اين مربی خالی بود و کاتاالن ها فصل پيش 
با تحقير مقابل ليورپول در حسرت رس��يدن به اين رؤيا ماندند. عالوه بر 
اين باخت در نيمه نهايی سوپرکاپی که در عربستان برگزار شد ديگر هيچ 
راه فراری برای والورده باقی نگذاشت. جالب تر اينکه از 1۴5 ديداری که 
آبی واناری ها با هدايت سرمربی اخراج شده خود برگزار کردند تنها در 1٦ 

بازی با شکست زمين را ترک کردند. 
  سرمربی جديد

در حالی که پيش از اين با ژاوی و رونالد کومان برای جانش��ينی والورده 
مذاکراتی شده بود، اما اين کيکه ستين بود که با بارسلونا به توافق رسيد. 
سرمربی پيشين رئال بتيس طبق توافقات صورت گرفته تا سال ۲0۲۲ روی 
نيمکت بارسلونا می نشيند. اين مربی اسپانيا عملکرد خوبی در بتيس داشته 
و در کارنامه اش مربيگری در تيم های راسينگ سانتاندر، الس پالماس و تيم 
ملی گينه استوايی ديده می شود. از جمله نکاتی که رسانه های اسپانيايی 
به آن اشاره کرده اند، عالقه زياد ستين به فوتبال تهاجمی است و تيم های 

تحت هدايت او به سبک يوهان کرايف بازی می کنند. 
با اين حال سرمربی ٦1 س��اله کار س��ختی در پيش دارد. او به عنوان 
سکاندار يکی از بهترين تيم های حال حاضر جهان بايد در سه جبهه و 
برای کسب حداقل سه جام مبارزه کند. بارسلونا فعاًل به لطف تفاضل 
گل صدرنشين الليگاس��ت و هواداران انتظار دارند تيم محبوبشان با 
فاصله گرفتن از رقب��ا مقتدرانه و با قهرمانی فصل را به پايان برس��اند. 
از طرفی موفقيت در جام حذفی را نيز نبايد فراموش کرد. کوپا دل ری 
هميشه برای تيم های مدعی در اسپانيا اهميت زيادی داشته است. ليگ 
قهرمانان هم آزمون جدی ستين خواهد بود. بلوگرانا در يک هشتم نهايی 
اروپا بايد به مصاف ناپولی برود. فتح ليگ قهرمانان يکی از انتظارات مهم 

باشگاه و هواداران از سرمربی جديد است. 
  به فکر روز مبادا

به نظر می رسد مديران بارسلونا هنگام عقد قرارداد با جانشين والورده 
احتمال ناکامی سرمربی جديد را بررس��ی کرده اند. با اينکه کاتاالن ها 
کيکه ستين را تا سال ۲0۲۲ به عنوان سرمربی برگزيده اند، اما به فکر 
روز مبادا هم بوده اند. ESPN مدعی شده که اين باشگاه اسپانيايی در 
قرارداد س��تين بندی را لحاظ کرده که در صورت کسب نتايج ضعيف 

بارسلونا امکان فسخ قرارداد اين مربی را داشته باشد. 
  تمرکز روی مسی

بدون شک ليونل مسی برای ستين نيز بازيکن کليدی خواهد بود. کيکه 
ستين در اولين اظهارنظر خود به خاطره ای  از ديدارش با مسی اشاره کرد: 
»يک روز پپ گوارديوال من را به جلس��ه تمرينی بارسا دعوت کرد. من 
اين فرصت را داشتم که کنار زمين تمرين بايستم و تمرين کردن مسی 
را تماشا کنم. بعد از تمرين به سمت مسی رفتم و از او خواستم تا وقتی 
٦0 ساله می شوم و دست کم تا زمان مرگم به فوتبال بازی کردن ادامه 
بدهد.« با آمدن س��رمربی جديد احتماالً بارسا در فصل نقل و انتقاالت 
زمس��تانی برای جذب چند بازيکن برنامه ريزی کند. نيمار اصلی ترين 
گزينه ای  است که گويا باز هم برای جلب رضايت مديران پاری سن ژرمن 
وارد عمل ش��ده اند. الئورو مارتينز، مهاج��م اينترميالن و دی ليخت از 

يوونتوس هم اهداف بعدی باشگاه هستند.


