
سعي زيادي شد 
دنيا حيدري
    گزارش

ب�راي آرام جلوه 
دادن اوضاع، اما 
پر واضح بود كه م�اه مدت زيادي پش�ت ابر 
نمي ماند و واقعيت دير يا زود نمايان مي شود و 
حاال ديگر تردي�دي باقي نمي مان�د از پايان 

داستان برانكو با پرسپوليس. 
نامه برانكو آب پاكي را ريخت روي دست همه! او 
كه پيشتر از پايان همكاري اش با تهران خبر داده 
بود، چند روز بعد از آن مصاحبه جنجالي گفته بود 
كه مش��كلي براي دريافت طلبش از پرسپوليس 
ندارد و حاضر اس��ت با يك چمدان اي��ن پول را 
دريافت كند. هرچند همين جمالت كوتاه گوياي 
همه چيز بود اما در نهايت عصر روز گذشته برانكو 
كه بابت عدم پرداخت مطالبات خود ناراحت بود 
نامه فس��خ قرارداد خود را به باشگاه پرسپوليس 
ارسال كرد. نامه اي كه در آن قيد شده بود مشكل 
مربوط به همكاران او هم حل نشده و او حاضر به 
ادامه همكاري با باشگاه پرسپوليس نيست و اگرچه 
حاضر است تا براي دريافت مطالباتش با مديران 
باشگاه به توافق برسد، اما از آنجايي كه باشگاه به 
تعهدات مالي اش عمل نكرده، او بابت فسخ قرارداد 

سال آينده اش خسارتي به باشگاه نخواهد داد. 
  سفر بي بازگشت!

بلي��ت برانكو ي��ك طرف��ه و بي بازگش��ت بود. 
اي��ن اولين باري ب��ود كه وقتي س��رمربي موفق 
سرخپوش��ان چمدان هايش را بس��ت اميدي به 
بازگشت دوباره اش به تهران وجود نداشت. مردي 
كه در تم��ام روزهايي كه با دلي��ل مدرك گفته 
مي ش��ود آلترناتيو كي روش اس��ت حاشيه هاي 
اطرافش نتوانس��ت كوچكتري��ن دغدغه اي در 
خصوص جدايي اش از نيمكت پرسپوليس در دل 
هواداران اين تيم ايجاد كند، آخرين باري كه راهي 
فرودگاه امام خميني شد بزرگترين دغدغه را براي 
هواداران پرس��پوليس ايجاد كرد. آنهم در حالي 
كه تنها چند ساعت قبل از اين سفر جامي ديگر 
براي سرخپوش��ان به ارمغان آورده بود تا پرونده 
موفقيت هايش در اين تيم تكميل شود، اما حتي 
جام رقابت هاي حذفي هم نتوانست اين اطمينان 
را در خاطر هواداران پرس��پوليس ايجاد كند كه 
مس��ير موفقيت با برانكو ادامه خواهد داش��ت. 
ش��ايد چون هواداران اين تيم بهتر از هركس��ي 
مي دانستند كه اوضاع پيچيده تر از آن چيزي است 

كه ديده مي شود!
  آرامش قبل از طوفان

استارت دغدغه ها از فاش شدن مذاكره با تراكتور 
زده شد. مذاكره اي كه به دليل لو رفتن نيمه كاره 
ماند، اما نشان داد كه داستان برانكو با پرسپوليس 
به پايان خود نزديك است. خصوصاً كه برانكو نيز 
اين بار جسته و گريخته از داشتن پيشنهادهاي 
ديگر صحبت مي ك��رد، اما ش��ايد آن چيزي كه 
نگراني ها از عدم همكاري با پرسپوليس را دامن 
مي زد، خونسردي غيرعادي مس��ئوالن باشگاه 

بود و اطميناني كه سعي داشتند از ادامه دار بودن 
همكاري با برانكو بدهند! آنهم در حالي كه با توجه 
به مصاحبه هاي عجيب و غريب برخي از اعضاي 
هيئت مديره عليه برانكو در طول فصل كامالً واضح 
بود آنچه سعي مي ش��ود به تصوير كشيده شود 

آرامش قبل از طوفان است. 
  كتمان واقعيت

صحبت هاي ع��رب در كنفرانس خب��ري اش با 
اصحاب رسانه كامالً قانع كننده بود. البته به شرط 
آنكه ان��دك اطالعاتي از اتفاقات داخل باش��گاه 
نداشتيد. همان اطالعاتي كه مديرعامل باشگاه 
پرسپوليس بارها و بارها به اشكال مختلف آنها را 
غرض ورزي فضاي مجازي و جوسازي مخالفان 
مغرض مي خواند تا تأكيدش ب��ر ادامه همكاري 
با برانكو و عالقه باشگاه براي تمديد قرارداد مرد 
كروات واقعي تر به نظر برسد، اما ارسال نامه فسخ 
قرارداد برانكو به باشگاه پرسپوليس چند ساعت 
بع��د از حرف هاي اميدوار كننده نب��ي در برنامه 

تلويزيوني ثابت ك��رد كه همه ت��الش عرب در 
ورزشگاه شهيد كاظمي مقابل خبرنگاران چيزي 

جز كتمان واقعيت نبوده است!
  بهانه مالي

مسائل مالي بهترين بهانه براي پايان همكاري با 
برانكو بود. مرد اول نيمكت پرسپوليس همانطور 
كه مديرعامل باش��گاه نيز به آن اشاره داشت در 
تمام طول نيم فصل اول لي��گ هجدهم هر چه 
دريافت كرد از مطالبات قديمي بود و تنها زماني 
كه قصد رفتن از ايران را داشت توانست مبلغي از 
قرارداد جديد خود را دريافت كند و همين مسئله 
مي توانست بهترين راهكار براي قانع كردن افكار 
عمومي در خصوص پايان همكاري با مردي باشد 
كه بعد از سالها بهترين روزها را براي پرسپوليس 
رقم زد، اما برخالف آنچه تصور مي ش��د باشگاه 
ديگر عالقه اي به ادامه همكاري با او نداشت! آنهم 
در حالي كه تك تك نفرات باش��گاه بارها و بارها 
تأكيد كرده بودند ادامه دادن با برانكو عقالني ترين 

كار ممكن است، اما اين عقالني ترين كار ممكن مد 
نظر مسئوالن باشگاه پرسپوليس نبود كه به رغم 
داشتن قرارداد يكساله با برانكو )مسئله اي كه در 
اين مدت مانور بسياري روي آن شد( با قطبي وارد 
مذاكره شده و در خصوص ديگر نفرات كادر فني 
جديد پرسپوليس نيز به جمع بندي هايي رسيده 
بودند و براي موجه جلوه دادن پايان همكاري با 
برانكو چه چيزي مي توانست بهتر از پيش كشيدن 
مسائل مالي باشيد. خصوصاً كه طبق قانون برانكو 
مي توانس��ت بدون هيچ مش��كلي به دليل عدم 
دريافت مطالباتش از پرس��پوليس قراردادش را 
يكطرفه فسخ كند. بي آنكه تقصيري متوجه عرب 
يا دوستانش باشد كه در ظاهر و تا آخرين لحظه 
تأكيد داشتند به ادامه همكاري با برانكو و تالش 
براي تهيه مطالبات او براي نشس��تن دوباره اش 

روي نيمكت سرخپوشان. 
   حقيقت تلخ

برانكو، خواهان ادامه همكاري با پرسپوليس بود 
كه اگر اينطور نبود، قبل از باال بردن جام قهرماني 
پيگير بودجه باش��گاه براي دادن ليس��ت خريد 
نمي ش��د، اما قبل از بازي با پارس جنوبي بود كه 
آب پاك��ي را ريختند روي دس��ت او و براي پاك 
كردن گناه خود داس��تان را اين طور پيش بردند 
كه در تالش ب��راي تهيه مطالب��ات برانكو براي 
ادامه همكاري با او هس��تند و تأكيد داشتند به 
اينكه يكسال ديگر از قرارداد سرمربي پرسپوليس 
باقي مانده درحالي كه درس��ت در زماني كه اين 
اطمينان داده مي شد كه برانكو در ليگ نوزدهم 
هم روي نيمكت پرسپوليس خواهد نشست، نفرات 
احتمالي كادر فني فصل آينده پرسپوليس بعد از 
توافقات ضمني سرپرست جديد در خوزستان با 
آخرين سرمربي فوالد، بدمينتون بازي مي كردند! 
در حالي كه  هوادار پرسپوليس سعي مي كرد به 
خود به قبوالند همانطور كه عرب، نبي و سايرين 
تأكيد دارند، عقل حكم به ادامه همكاري با برانكو 
مي دهد پس داس��تان پروفس��ور با پرسپوليس 
به پايان خود نزديك نيس��ت، اما واقعيت با آنچه 
كه سعي  مي شد به تصوير كش��يده شود تفاوت 
بسيار داشت و اين را نامه اي كه عصر روز گذشته 
به باشگاه پرس��پوليس مخابره ش��د، فاش كرد! 
هرچند كه عرب، مديرعامل سرخپوشان باز هم 
براي شانه خالي كردن از زير بارمسئوليت جدايي 
س��رمربي موفق تيمش در واكنش به نامه فسخ 
قرارداد برانكو مي گويد كه باشگاه پول او را آماده 
كرده است: » پول برانكو نقد آماده است تا تحويلش 
شود. همه چيز در اين باره به پرداخت پول آقاي 
برانكو بستگي دارد كه پولش را هم آماده كرده ايم. 
هيچ گزينه اي ديگري هم غير از برانكو نداشته و 
نداريم. او سرمربي پرسپوليس است. «حرف هايي 
كه نش��ان مي دهد مديرعامل پرسپوليس سعي 
دارد تا تقصير اين جدايي را به گردن مرد كروات 
انداخته و تأكيد كند كه او به دليل مسائل مالي از 

پرسپوليس جدا مي شود و بس!

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5676دو ش��نبه 27 خ��رداد 1398 | 13 ش��وال 1440 |

 به بهانه تجربه مثبت 
برگزاري مسابقات ليگ ملت هاي واليبال در اروميه

تهران زدايي از ميزباني هاي جهاني
ميزباني موفق اروميه در ليگ ملت هاي واليبال نشان داد كه عالوه بر 
تهران، ساير استان هاي ديگر نيز مي توانند ميزبان مسابقات جهاني 
در رشته هاي مختلف باشند تا شور و نشاط برگزاري چنين مسابقاتي 

براي عالقه مندان ورزش در سراسر ايران باشد. 
»چرا همه مسابقات بايد در تهران برگزار شود؟ چرا شهرهاي ديگر در 
ميزباني بازي هاي جهاني نبايد سهم داشته باشند و همه چيز متمركز 
باشد در پايتخت؟!« اين سؤالي است كه سال هاست از مسئوالن وزارت 
ورزش و فدراسيون هاي ورزشي پرسيده مي شود، برگزاري چند مسابقه 
محدود در س��طح جهاني در خارج از تهران هم نتوانسته از مسئوالن 
ورزش رفع اتهام كند كه چرا بر برگزاري مسابقات سطح اول جهاني تنها 
در تهران اصرار دارند. اين در شرايطي است كه مسابقات ليگ ملت هاي 
واليبال 2019 كه در س��ال جاري در خارج از تهران برگزار مي ش��ود، 
واكنش هاي مثبتي را به همراه داشته است به طوري كه عالقه مندان 

ورزش اميدوار هستند اين روند ادامه داشته باشد. 
   تجربه موفق اروميه

اروميه در حالي ميزبان هفته س��وم ليگ ملت هاي واليبال است كه اين 
شهر توانسته است اولين شهري باش��د كه پس از تهران، ميزبان چنين 
رقابت هايي در اين س��طح ش��ود. اردبيل هم از جمعه اين هفته ميزبان 
هفته چهارم ليگ ملت هاي واليبال است تا چنين مسابقات سطح بااليي 
براي نخستين بار در شهرهايي به جز پايتخت برگزار شود. برگزاري ليگ 
ملت هاي واليبال در حد استانداردهاي جهاني در اروميه تحسين و تمجيد 
مسئوالن فدراسيون جهاني واليبال و همچنين مربيان و بازيكنان تيم هاي 
شركت كننده را به همراه داشته است تا همه از يك تجربه موفق صحبت 

كنند، هر چند برخي كاستي ها در هر ميزباني طبيعي است. 
ميالد عبادي پور، ملي پوش واليبال كش��ورمان در حاشيه برگزاري ليگ 
ملت ها در اين باره مي گويد: »اروميه تا پيش از ليگ ملت ها، ميزبان هيچ 
تورنمنت جهاني نبوده است. اين در حالي است كه ما هم سالن خوب و هم 
هتل هاي خوبي داريم. اين مسئله اي است كه من تنها نمي گويم، با بازيكنان 
لهستان در صحبتي كه با آنها داشتم از امكانات و هتل تعريف مي كردند. «

    بي توجهي فوتبال، پيشگامي كشتي و واليبال
مطالبه ميالد عبادي پور را مي توان از زبان مردم در اس��تان هاي ديگر 
ايران هم شنيد؛ استان هايي كه به رغم داشتن زيرساخت ها و امكانات 
اس��تاندارد جهاني هنوز نتوانس��ته اند ميزبان يك مسابقه جهاني مهم 
باشند. البته در اين بين برخي فدراسيون هاي ورزشي در دادن ميزباني به 
شهرهايي غير از تهران پيشگام بوده اند و نگاه شان تنها متمركز بر تهران 
نبوده است. در حالي كه فدراسيون واليبال در يك اقدام قابل تحسين 
تصميم گرفت مسابقات سطح بااليي مانند ليگ ملت ها را در شهري به 
جز تهران برگزار كند، اين فدراسيون سال گذشته هم ميزباني مرحله 
نهايي انتخابي واليبال قهرماني جهان را به اردبيل واگذار كرده بود.  عالوه 
بر واليبال، فدراسيون كشتي هم در زمان حضور رسول خادم سعي در 
تقسيم ميزباني هاي جهاني و مشاركت شهرهاي ديگر در ميزباني هاي 
كشتي داشت و مسابقات جام جهاني 2017 كشتي آزاد در كرمانشاه و 

جام جهاني 2017 كشتي فرنگي در شيراز در سال 95 برگزار شد. 
البته در اي��ن بين ب��ه نظ��ر مي رس��د، فدراس��يون فوتب��ال يكي از 
فدراسيون هايي است كه اعتقادي در سهيم كردن مردم ساير استان ها 
در ميزباني بازي هاي تيم ملي فوتبال كشورمان ندارد، حتي اگر مسابقات 
تيم ملي فوتبال در سال هاي اخير با حضور تماشاگران اندك و در ورزشگاه 

خالي و سوت و كور آزادي برگزار شود. 
   سراسر ايران را سهيم كنيد

در چنين شرايطي به نظر مي رسد پس از برگزاري موفق ليگ ملت هاي 
واليبال در اروميه، بايد سياست تمركز زدايي از ميزباني مسابقات جهاني در 
تهران با شدت و جديت بيشتري دنبال شود؛ سياستي كه وزير ورزش هم به 
آن اشاره كرده است. مسعود سلطاني فر بهمن سال 97 درباره ميزباني هاي 
مس��ابقات بين المللي در ش��هرهايي به جز تهران گفته بود: »برگزاري 
مسابقات بين المللي و كشوري در استان ها سبب نشاط و سرزندگي در 
بين مردم به ويژه جوانان مي شود. البته الزمه برگزاري مسابقات ورزشي در 
استان ها توسعه و تجهيز اماكن ورزشي و شرايط ميزباني در استان هاست 

كه اين مهم در دستور كار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.«

 ماه پشت ابر نماند

پايان پروفسور در پرسپوليس؟!

هرج و مرج هاي ميلياردي نقل و انتقاالت 
تعطيل شدن فوتبال باشگاهي به اين معني نيست كه تيم ها و مديران شان با 
خيال راحت استراحت كنند و تعطيالت شان را پشت سربگذارند بلكه مدت 
زماني كه تا شروع فصل جديد و پايان فصل نقل و انتقاالت وجود دارد بهترين 
فرصت است تا تكليف برنامه ريزي براي اهداف كوتاه مدت و بلند مدت فصل 
جديد مشخص شود، باشگاه بر اساس آن و به خواست سرمربي بازيكنان مورد 
نظر را جذب كند و قاعدتاً بازيكناني كه جايي در برنامه ريزي ها ندارند از جمع 
تيم خارج مي شوند. اين شيوه اي است كه در فوتبال روز دنيا اجرا مي شود، اما 

فوتبال ايران را بايد از اين اصل حرفه اي گري مستثني ساخت. 
آغاز فصل نقل و انتقاالت فوتبال ما يعني شروع هرج و مرج و بازار گرمي و 
داغ شدن كاسبي دالالن. از آنجا كه وضعيت فوتبال ايران را همه مي دانند هر 
كسي تالش مي كند تا بازيكنان درجه چندم خود را به تيم هاي مختلف قالب 
كند و از اين طريق پول هاي كالني به جيب بزند. قبالً اين شرايط بيشتر در 
تيم هاي پرطرفدار حاكم بود، اما در چند سال اخير همه تيم هاي ليگ برتري 
در آشفته بازار جابه جايي بازيكنان ايفاي نقش مي كنند. رقم دستمزدها 
آنقدر فضايي شده كه حتي خود فوتباليست هاي وطني نيز تصور نمي كردند 
در شرايط سخت اقتصادي كشور چنين پول هايي نصيب شان شود. رسيدن 
پيشنهادهاي نجومي به مرز 4 ميليارد و شايد هم بيشتر از جمله تيترهايي 
است كه انتشار آن در خبرگزاري ها و مطبوعات نشان از حاد شدن ماجرا دارد. 
چطور در فوتبالي كه براي مردم و كشور جز حاشيه، جنجال و هزينه هاي 
هنگفت فايده اي ندارد به جايي رس��يده كه به بازيكنان مثاًل حرفه اي مان 

پيشنهاد دستمزد چند ميلياردي داده مي شود؟!
آشفته بازار نقل و انتقاالت موضوع امسال و پارسال نيست؛ موضوعي است 
كه فوتبال ايران سال ها با اين معضل دست و پنجه نرم مي كند و هيچ عزمي 
نيز براي جمع كردن اين آش��فته بازار وجود ندارد. س��هم بزرگ بحراني 
شدن اين معضل روي دوش مديراني است كه عشق فوتبال هستند، اما 
از مديريت در فوتبال حرفه اي چيزي نمي دانند. اصوالً مديران باشگاه ها 
بر اساس مالك هايي غير از مديريت در فوتبال انتخاب مي شوند و همين 
مسئله آغازگر بسياري از مشكالت اين رشته است. آقايان به جاي اينكه 
طبق خواسته مربيان شان دنبال بازيكنان به درد بخور و باكيفيت باشند، 
با اسم بردن از چند بازيكن شناخته شده كارشان را شروع مي كنند و در 
نهايت هم با داغ شدن نقل و انتقاالت كارش��ان را با گرفتن بازيكنان تيم 
رقيب و تركاندن بمب به پايان مي رسانند. در اين بيراهه نيز اصاًل برايشان 
مهم نيست كه بي حساب و كتاب ريخت و پاش مي كنند و رقم دستمزدها را 
باال مي برند. عالوه بر اين بازيكنان هم ديگر راه و روش رسيدن به پول بيشتر 
را ياد گرفته اند، بسياري از فوتباليست هاي اس��م و رسم دارمان با كمك 
دالالن و اطرافيان شان همزمان با چند باشگاه مذاكره مي كنند و بعد از آنكه 
حسابي بازار گرمي كردند در نهايت هر تيمي پول بيشتري داد پيراهنش را 
مي پوشند و دم از تعصب هم مي زنند. در آخر هم معلوم نمي شود باشگاهي 
كه ميلياردها تومان بدهي دارد، طلبكاران داخلي و خارجي بسيار دارد و 
مديرانش دم از نداشتن پول براي خرج هاي روزمره باشگاه مي زنند چطور 
حاضر به بستن قراردادهاي ميلياردي مي شود. اين ابهام سال هاست كه به 

قوت خود باقي است و هر فصل نيز بر شدت آن افزوده مي شود. 
در اين وانفسا هم نه وزارت و نه فدراسيون فوتبال هيچ كدام اهميتي به 
اين مسئله مهم نمي دهند و گويا برايشان مهم نيست كه پول باشگاه ها از 
كجا مي آيد و به كجا مي رود. وزارت ورزش حتي در مورد سرخابي ها كه 
متولي اصلي آنها محسوب مي شود و اعضاي هيئت مديره آن را تعيين 
مي كند، هيچ حساسيتي نشان نمي دهد! در صورتي كه خودشان بهتر از 
همه مي دانند اين فوتبال كشش رد و بدل چنين ارقامي را ندارد. اينكه 
بودجه قراردادهاي ميلياردي از كجا تأمين مي شود، چه افرادي از بسته 
شدن چنين قراردادهاي سود مي برند و هر سال بدهي هاي آنچناني روي 
دست باشگاه ها مي گذارد بحثي بسيار مهم و حساس است كه نهادهاي 
نظارتي بايد آنها را مورد بررس��ي قرار دهند و كم كاري هاي مسئوالن 

ورزش و فوتبال را جبران كنند.

شيوا نوروزي

المپيكي ها ماهانه ۵ميليون حقوق مي گيرند
سيدنصراهلل سجادي، رئيس كاروان اعزامي ايران به بازي هاي المپيك 
ميزان حقوق ماهانه المپيكي ها را 5ميليون تومان اعالم كرد: »با توجه 
به اينكه ورزشكاران عزيز كش��ورمان از امسال درگير مسابقات كسب 
سهميه براي المپيك 2020 هس��تند، مقرر شد پس از كسب سهميه 
توسط هر ورزشكار از طرف وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك 
يك كمك هزينه ماهانه غير مستمر و المپيكي به آنها پرداخت شود. 
مبلغ اين كمك هزينه به صورت ماهانه50 ميليون ريال در نظر گرفته 
شده است كه پرداخت ها از تير امسال تا پايان تير سال آينده به مدت 

يك سال انجام خواهد شد.« 

 اعزام دوچرخه سواران معلول 
به پاراالمپيك ۲۰۲۰ 

فرهاد عصف��وري، رئيس انجمن دوچرخه س��واري معل��والن از اعزام 
دوچرخه سواران معلول به بازي هاي پاراالمپيك 2020 توكيو خبر داد: 
»با توجه به اينكه سياست كميته ملي پاراالمپيك تنها اعزام رشته هاي 
مدال آور به پاراالمپيك توكيو بود، متأس��فانه رش��ته دوچرخه سواري 
معلوالن خارج از اين قاعده بود، اما طي نشس��تي ك��ه اخيراً با محمود 
خسروي وفا رئيس كميته ملي پاراالمپيك داشتيم، تصميم بر اين شد كه 
فدراسيون دوچرخه سواري با فدراسيون جهاني مكاتباتي را براي حضور 

دوچرخه سواران معلول در مسابقات كسب سهميه داشته باشد.«

 اميدهاي مجيدي 
براي طلسم شكني اميدها

تمرينات تيم اميد آغاز شده و همانطور كه فدراسيون فوتبال مي خواست، 
فرهاد مجيدي به عنوان سرمربي هدايت اين تيم را برعهده دارد. سال هاست 
كه اميدها در حسرت صعود به المپيك مانده اند و هيچ مربي ای چه ايراني و 
چه خارجي نتوانسته به اين حسرت پايان دهد. حاال سكان اين تيم را به يك 
مربي جوان و تازه كار سپرده اند تا شايد با حضور او طلسم ناكامي شكسته 
شود. مجيدي در حالي كه مي دانست استقالل براي خريد مربي خارجي خيز 
برداشته ترجيح داد، پيشنهاد فدراسيون فوتبال را قبول كند. فرهاد مجيدي 
با قبول مسئوليت تيم اميد ريسك بزرگي كرده است. تمرينات اميدها در 
آكادمي تيم هاي ملي پيگيري مي شود و مجيدي و دستيارانش اين فرصت 
را دارند تا تيمي منسجم را راهي رقابت هاي اتنخابي المپيك كنند. حواشي، 
بي برنامگي و بي توجهي به اين تيم چالش هاي هميشگي اميدها بوده و بايد 

اميدوار بود اين مشكالت اين بار براي تيم مجيدي تكرار نشود.

شميم رضوان

 بي اعتمادي به سرمربي
 استارت حاشيه سازي است

زمزمه هاي مخالفان بنا در خصوص نحوه انتخاب نفرات نهايي تيم ملي 
براي حضور در رقابت هاي جهاني نمي تواند به سود تيم ملي كشتي باشد؛ 
مخالفت هايي كه بيش از آنكه به دلسوزي براي تيم ملي و كشتي گيران 
شباهت داشته باشد، به اختالف نظرهايي شباهت دارد كه فرصت خوبي 
براي بيان آن است. بدون ترديد برگزاري انتخابي يكي از بهترين راه هاي 
برگزيدن نفرات شايسته براي حضور در تركيب نهايي تيم ملي است. نه 
فقط در كشتي فرنگي كه در تمام رشته هايي كه نفرات آن به اين شكل 
برگزيده مي شوند، اما بدون ترديد سرمربي تيم ملي بيش از هر كارشناس 
و پيشكسوت و دلسوزي به تيم نزديك تر اس��ت و اشراف كامل تري به 
شرايط تك تك بازيكنان حاضر در اردو و رقابت هاي مختلف دارد و بهتر 
از هركسي مي تواند نفرات برتر را براي حضور در تركيب نهايي تيم ملي 
انتخاب كند. مي خواهد تيم ملي كشتي فرنگي، آزاد، تكواندو، كاراته، 
وزنه برداري يا هر رشته ديگري باشد؛ چراكه در واقع اين سرمربي تيم 
است كه دست آخر بايد پاسخگوي نتايج كسب شده باشد و بيشترين 
سود را از كسب بهترين نتيجه مي برد. به همين دليل واضح مي توان اين 
اطمينان را داشت كه هيچ سرمربي ای خواهان خدشه دار شدن آبرو و 
اعتبار خود نيست و به همين دليل هم بهترين گزينه را برخواهد گزيد، 
اما گزينه اي كه از نظر او از تمامي جهات بهترين باشد. بهتريني كه گاه 
از سوي يك مربي در يك ديدار انتخاب مي شود و گاه نيز مثل بنا با كنار 
هم گذاشتن نتايج به دست آمده از ديدارهاي مختلف و تمرينات و... در 
واقع نحوه انتخاب نفرات تيم مل��ي و برگزاري انتخابي ها براي گزينش 
بهترين ها مي تواند سليقه اي باشد. سليقه اي كه باعث مي شود تا يكي 
با در كنار گذاشتن نتايج مختلف به ايده آل هايش برسد و يكي ديگر با 
انگشت گذاش��تن روي يك اتفاق، يك بازي يا يك نتيجه كه نه اولي را 
مي توان زير سؤال برد و نه دومي را مي توان بهترين شيوه انتخاب خواند. 
در واقع اعتماد به انتخاب سرمربي تيم هاي ملي مي تواند به معناي آرام 
نگه داشتن جو براي كسب بهترين نتيجه باشد و اعتراض بدهنگام به آن و 
قصاص قبل از جنايت به همان اندازه مي تواند زيان بار باشد و حاشيه ساز 
كه نه فقط باعث در رفتن عنان كار  شود كه ضربه مستقيم آن را به تيم 

ملي وارد مي كند. حتي اگر دلسوزانه باشد نه صرفاً مغرضانه! 

سعيد احمديان

پاداش مدال آوران، گره كور ورزش

حدادي: زحمت كشيده ها پاداش بگيرند
درياف��ت پاداش 

حامد قهرماني
     چهره

مدال آوران ورزش 
ايران سال هاست 
به گره كور مديريت ورزش تبديل شده است. اين 
گره را كه مي شود با دست باز كرد حاال اينقدر كور 
و حاشيه دار ش��ده كه حتي وقتي هم با دندان باز 

مي شود باز هم با هزار و يك اما و اگر همراه است. 
ش��نيدن حرف هاي قهرمانان و مدال آوران ايران 
درخصوص اين موضوع و گرفتاري هاي عدم تعهد 
مسئوالن كه گريبانگير ورزشكاران مي شود، همه 
مؤيد اين نكته است. پاداش ها معموالً دير به دست 
مدال آوران مي رسد و وقتي هم كه مي رسد با هزار 
كم و كسري است، اما نكته جالب تر اينكه در ميان 
سياهه نفراتي كه بايد به آنها پاداش تعلق بگيرد، 
هميش��ه در بين ورزش��كاران نام هايي هم ديده 
مي شود كه براي همه سؤال اس��ت؛ نام هايي كه 

بدون زحمت پاداش دريافت مي كنند.  احس��ان 
حدادي قهرمان پرتاب ديسك كشورمان از جمله 
مدال آوراني است كه بدون رودربايستي حرفش 
را مي زند. حدادي به فارس مي گويد: »هر كسي 
كه زحمت كش��يده بايد پاداش بگيرد. كسي كه 
زحمتي براي پاداش ها نكشيده، نمي تواند پولش 
حالل باش��د.« هرچند كه حدادي اعالم مي كند 
اطالع چنداني از اين موضوع ندارد و حرف هايش 
صرفاً براي گوشزدكردن اين اقدام نادرست است، 
اما تقريباً همه مي دانند كه وجود چنين نام هايي 
در ليست هاي پاداش بگيران كاماًل صحت دارد و 
هستند كس��اني كه در تمام اين سال ها از قبل با 
حضور حاشيه اي در ورزش پاداش دريافت كرده اند، 
آن هم پاداشي كه ورزشكاران و مدال آوران مدت ها 
بابت دريافت آن خون دل خورده اند و در اكثر مواقع 
به صورت تم��ام و كمال آن را درياف��ت نكرده اند.  
البته در اين ميان داس��تان مربي��ان و كادر فني 
ماجرايي كاماًل متفاوت اس��ت و بيشتر اعتراض 
ورزشكاران متوجه كساني است كه با عنوان هاي 
دهان پركن و اكثراً اداري و دفتري پاداش دريافت 
مي كنند. جالب اينكه اين اتفاق در فوتبال هم رخ 
مي دهد؛ بسياري از مسئوالن اداري تيم ها در زمان 
دريافت پاداش ناگهان هم تراز ورزش��كاران قرار 
گرفته و پاداش مي گيرند.  نكته جالب توجه ديگر 
درخصوص پاداش ها بحث واريز شدن قطره چكاني 
آن به حساب ورزشكاران است، به گونه اي كه اكثر 
مدال آوران بازي هاي  آسيايي مدعي هستند هنوز 
پاداش شان را دريافت نكرده اند و جالب تر اينكه 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك تنها براي 
مدال آوران بازي هاي  المپيك و آس��يايي 
برنامه ريزي مي كنند و در اين ميان هنوز 
تكلي��ف قهرمانان بازي ه��اي جهاني و 
ديگر مسابقات مهم و بزرگ بين المللي 
مش��خص نيس��ت. اي��ن قهرمان��ان 
مدت هاست در انتظار دريافت پاداش 
هستند؛ پاداشي كه شايد در جريان 
مراس��م هاي تجليل از المپيكي ها 
و آس��يايي ها س��ر از جيب همان 
افراد نامربوط  و زحمت نكش��يده  

ليست ها در بياورد! 

پيروزي بزرگ كي روش با كلمبيا مقابل آرژانتين و مسي

كابوس شكست بر سر آلبي سلسته
در روزهاي��ي كه 

فريدون حسن
      فوتبال

كريستيانو رونالدو 
با طعنه درباره يك 
فصل رويايي با كسب سه جام در يوونتوس و تيم ملي 
پرتغال پست اينستاگرامي مي گذارد، در آن سوي 
دنيا ليونل مسي مشغول تجربه يك ناكامي ديگر با 

تيم ملي آرژانتين است. 
كوپا آمه ريكاي 2019 شايد آخرين حضور مسي با 
پيراهن آرژانتين در ميدان فوتبال باشد؛ حضوري 
كه فوق ستاره بارسا مي خواهد همراه با موفقيت و 
باالبردن جام قهرماني امريكاي جنوبي تمام شود، 
اما كلمبيا با رهبري كارلوس كي روش سرمربي سابق 
ايران در اولين گام كاري كرد تا كابوس شكس��ت 
اردوي آلبي سلسته را فرا بگيرد.  بامداد يك شنبه 
كلمبيا با هدايت كي روش در يك بازي حساب شده 
و با برنامه 2 بر صفر آرژانتين را شكست داد تا ثابت 
شود، چرا مسي قبل از مسابقات از اين تيم به عنوان 
يكي از مدعيان قهرماني و حريفي سخت نام برده بود. 
يكي از داليل مسي براي اين ادعا حضور كي روش 
روي نيمكت تيم ملي كلمبيا بود. با شكست آرژانتين 
در بازي اول حاال كار مسي و همقطارانش براي دو 
بازي آينده مقابل پاراگوئه و قطر بسيار سخت شده 
است، چراكه براي صعود چاره اي جز پيروزي ندارند. 
آرژانتين بعد از 40سال در آغاز كوپا باخت تا مسي 
از اين بابت هم با بدشانسي روبه رو شود.  مسي بعد 

از پايان بازي گف��ت: »زماني كه بهتر از تيم حريف 
بوديم يك شوت سهمگين دروازه  ما را باز كرد. اتفاق 
تلخي بود. اين گل ما را ناراحت كرد. با اين حال بايد 
به نكات مثبت نگاه و رو به جل��و حركت كرد. اين 
شكست زودهنگام بود چون به تازگي رقابت ها آغاز 
شده است. هنوز شانس زيادي براي صعود داريم. 
اكنون س��رمان را باال مي گيريم و ادامه مي دهيم. 
دو بازي آينده كليدي هستند. مي خواهيم به نحو 
ديگري شروع كنيم، اما گذشته را نمي توان تغيير 
داد.« ليونل اسكالوني سرمربي آرژانتين هم پس از 
بازي گفت: »زماني كه ما تيم بهتر بوديم، دروازه مان 
را باز كردند. كلمبيا تيم خوبي اس��ت و شاهد يك 
بازي خوب بودم. آنها صدرنشين هستند، اما هنوز دو 
ديدار باقي مانده است. اگر با پيروزي آنها را به پايان 
برسانيم صعودمان به دور بعد قطعي خواهد بود.« اما 
كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي كلمبيا بعد از 
كسب اين پيروزي ارزشمند با تمجيد از شاگردانش 
گفت: »در روزي كه به دنبال پيروزي بوديم عملكرد 
خوبي داشتيم. فردا بازي ديگري پيش رو داريم، اما 
از همه مهم تر نمايش بازيكنانم در جريان بازي بود. 
با همين تمركز به مصاف قطر خواهيم رفت. براي 
من از همه چيز مهم تر عملكرد تيم بود كه توانستيم 
با نظم و تمركز باال آن را برجسته كنيم. اگر از اين 
دو ويژگي برخوردار نبوديم شكست مي خورديم. 

تيم ما خيلي خوب بود.« 


