
»همچنان پای انقالب 
شیوا نوروزی
    گزارش

و آرم��ان هایم�ان 
ایستاده ایم.«  این 
جمله ای بود که جانباز و آزاده سرافراز میهن  بارها 
در مراسم رونمایی از مس�تند »وتن من« تکرار 
کرد و شهدا را قهرمانان واقعی دنیا خواند. مهدی 
علیزاده، قهرمان پرتاب نیزه بازی های پاراآسیایی 
2018، همان ایثارگری است که در سن 15 سالگی 
در جبهه های حق علیه باطل در جزیره فاو مجروح 
شد و پس از آنکه دشمن به او تیر خالص زد، زنده 
درآم�د.  بعثی ه�ا  اس�ارت  ب�ه  و  مان�د 
به تصویر کشیدن زندگی و رشادت های قهرمان 
پرتاب نیزه قاره کهن قطعاً کار س��اده ای  نیست. 
علیزاده در عنفوان نوجوانی ب��رای دفاع از وطن 
عازم جبهه ش��د و بعد از اس��ارت به خاطر اینکه 
نامش در بین اسرا وجود نداشت، خبر شهادتش 
به خانواده اش می رسد. او پس از گذشت 30 ماه از 
اسارت و تحمل سخت ترین شکنجه های روحی و 
جسمی و در حالی که سنگ مزار هم در گلزار شهدا 
برایش در نظر گرفته شده بود با آخرین گروه اسرا 
به وطن بازمی گردد. مهدی علیزاده در این سال ها 
هرگز دست از تالش برای اعتالی کشور برنداشت. 
این جانباز 70 درصد، شش سال پیش پا به عرصه 
ورزش قهرمانی گذاشت و سال گذشته نیز یکی از 
طالیی های کاروان پاراآسیایی ایران لقب گرفت. 

   زندگی پرفراز و نشیب
گفت وگو با جانباز آزاده و قهرمان ورزش��ی چون 

مهدی علیزاده کار س��ختی نیست. دیروز قهرمان 
آس��یا در باغ موزه دفاع مقدس در مراسم رونمایی 
از مستند زندگی اش ساده و بی آالیش پاسخگوی 
خبرنگاران بود: »بخش کوتاهی از زندگی من را به 
نام وتن من س��اخته اند. زندگی پرفراز و نشیبی را 
پشت سر گذاشتم؛ برایم مراسم شهادت گرفتند. 
باور کردنش س��خت اس��ت، اما در دوران اسارت 
تمامی مراس��می که برای من می گرفتند و حتی 
اعالمیه ای  را ک��ه برایم چاپ ک��رده بودند، خواب 
می دیدم، حتی غذای مراسم و سنگ مزارم را نیز در 
خواب دیدم. چهار گلوله خوردم و 17 ترکش و در اثر 
موج انفجار هم صورتم دچار آسیب شد. تیر خالصی 
که به من زدند، هنوز در جمجمه ام یادگاری باقی 

مانده و پزشکان اجازه جراحی  نمی دهند.«
   با ورزش به آرامش رسیدم

ملی پوش پرتاب نیزه ای��ران از تالش هایش برای 
رس��یدن به اهداف خ��ود گفت: »همیش��ه دلم 
می خواست وضع مالی خوبی داشته باشم. با سعی 
و تالش به این هدف رسیدم، اما باز هم راضی نبودم 
و بعد از مدتی فهمیدم ورزش من را به آرامشی که 
دنبالش هستم، می رساند. زمانی برای حفظ پرچم 
کشورم جنگیدم و امروز هم برای باال بردن پرچم 
وطنم تالش می کنم. شش سال زحمت کشیدم، 
تمام زندگی ام ورزش بود و حتی سال تحویل نیزه 
ورزشی ام را نیز کنار سفره هفت سین گذاشتم. در 
روزگاری که دنیا ما را تحریم کرده، ورزش قهرمانی 
برای کش��ور افتخارآفرینی می کند. تا االن هفت 

مدال برون مرزی به گردن آویختم و در بازی های 
پاراآس��یایی جاکارتا هم طال گرفتم و هم رکورد 
آس��یا را جابه جا کردم. همه چیز دست خداست. 
تمام تالش��م را می کنم که س��همیه پارالمپیک 
توکیو را نیز به دست آورم. امیدوارم الگوی خوبی 
برای نسل بعدی باش��م.« علیزاده در گفت وگو با 
»جوان« از همه ورزشکاران خواست اعتالی وطن 
را هدف خود قرار دهند: »مشکل بزرگ همه ما این 
است که زندگی مان هدفمند نیست. یک ورزشکار 
باید ب��ه افتخارآفرینی برای کش��ورش فکر کند. 
خیلی ها از من بهتر و باالتر هستند و من در بین 
آنها گم هستم. در سال های اسارت وحشیانه ترین 
شکنجه ها را تحمل کردم و به  رغم همه مشکالت 
جسمانی برای رس��یدن به اهدافم تالش کردم. 
هدفم این بود که من جانباز بتوانم حق مطلب را 
ادا کنم. همه ما به این نظام، انقالب، والیت و مردم 
بدهکاری��م. باز هم می گویم که ش��هدا قهرمانان 
واقعی هستند، آنها برای حفظ حریم ایران سینه 
س��پر کردند. آیا ما هم حاضریم مثل شهدا برای 

تالش هایمان هیچ پاداشی دریافت نکنیم؟«
   روحیه ایثار و شهادت

محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک 
ایران با حضور در این مراس��م در خصوص روحیه 
ایثارگری شهدا و جانبازان گفت: »ورزشکاری که در 
جاکارتا مدال طال به دست آورده هم جانباز است و 
هم آزاده. زندگی مهدی علیزاده نیز یکی از قصه های 
شیرین دفاع مقدس است. این قهرمان زمانی که در 

اسارت بود، همه تصور می کردند که شهید شده و 
در دوران اسارت هم صدمات زیادی دیده است. او 
با روحیه ایثارگری و جنگندگی که داشت در بین 
منتخبین تیم ملی دوومیدانی قرار گرفت و قهرمان 
آسیا شد. این فرصتی بود که مستندی از زندگی این 
قهرمان آزاده ساخته شود، حتی می توان از زندگی 
او فیلم سینمایی نیز س��اخت. جانبازان ورزشکار 
در رشته های تیروکمان، تیراندازی و دوومیدانی 
بیشتر حضور دارند. انقالب هنوز زنده است و بحث 
دفاع از مرزها، مبارزه با ضدانقالب و مدافعان حرم 
مطرح است. به همین خاطر شرایطی فراهم شده 
که این قشر انقالبی با اراده پوالدی خود به عنوان 
ذخیره معنوی ما محسوب شوند و از توانمندی های 
قهرمانی شان نیز در تیم های ملی استفاده کنیم.« 
رئیس کمیته ملی المپیک در واکنش به س��ؤال 
»جوان« در مورد اش��اعه فرهنگ و روحیه ایثار و 
شهادت در ورزش اظهار داشت: »از افکار و روحیات 
شهدا، جانبازان و ایثارگران اول از همه باید مدیران 
کشور اس��تفاده کنند. ورزش��کارانی مثل مهدی 
علیزاده از روحیه خوب ملی و اعتقادی برخوردارند. 
عالوه بر این برای رفتن روی سکوی اول هم تالش 
می کنند. هر مدیری که این روحیه و فکر را داشته 
باشد قطعاً باعث رشد کش��ور می شود. ما هم باید 
تالش کنیم از ظرفیت ورزشکاران جوان جانباز در 
بستر ورزش کشور بهره بگیریم. باید ورزشکاران 
جوان و انقالبی را جذب کنیم تا این روحیه در همه 

جای کشور از جمله ورزش حاکم باشد.«
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 ادعای فدراسیون فوتبال 
براي برخورد قاطع با متخلفان
وعده توخالي آقاي تاج 

در حالي مه�دي تاج وع�ده برخورد »ج�دی، قاطع و س�ریع« با 
بی اخالقی ها و بی انضباطی ها را در فصل جدید داده است که سابقه 
او و سایر مدیران فوتبال در برخورد با جنجال ها، توخالي بودن این 

وعده را ثابت می کند.
فوتبال ایران سال هاست از عدم برخورد قاطعانه و محکم با سوءمدیریت ها 
و جنجال ها رنج می برد. حاال اما مهدي تاج وعده داده که براي فصل جدید 
قرار است با متخلفان برخورد سریع و قاطع شود. در صحبت هایی که از 
رئیس فدراسیون فوتبال روي خروجي سایت رسمي این فدراسیون قرار 
گرفته، او گفته است: »با توجه به رویکرد قاطع ارکان  قضایی فدراسیون و 
به ویژه تصمیمات اخیر در کمیته های مربوط، در فصل جدید لیگ برتر با 
هرگونه مظاهر خشونت به صورت جدی، قاطع و سریع برخورد مقتضی 
صورت خواهد پذیرفت. امیدواریم لیگ برتر فصل جدید، مسابقات مملو 
از رقابت، جذابیت و البته عاری از خشونت، بی اخالقی و بی انضباطی چه 
در داخل و چه در خارج زمین باشد. ارکان فدراسیون فوتبال در این مسیر 
با عالقه مندان همراه هستند تا یک لیگ پرهیجان و در مسیر اخالق و 

انضباط را شاهد باشیم.«
   نه سریع بود، نه قاطع

با توجه به صحبت های تاج، برگزاري لیگ برتر، آن هم عاري از خشونت و 
بی انضباطی چه فاکتورهایي دارد؟  بدون شک برخورد محکم با متخلفان 
یکي از مهم ترین فاکتورهایي اس��ت که می تواند به کاهش حاشیه ها و 
جنجال های فوتبال باشگاهي کمک کند. مهدي تاج هم اگرچه چنین 
وعده ای را داده است، اما عملکرد فدراسیون فوتبال در مواجهه با تخلفات 
و سوءمدیریت ها نشان می دهد که در فدراسیون فوتبال خبري از برخورد 
»جدی، قاطع و سریع« نیست و فدراسیون فوتبال تا توانسته با سرپوش 
گذاشتن روي سوء مدیریت ها به مدیران، مربیان، بازیکنان و باشگاه های 

متخلف بها داده است.
یکي از نمونه های عیني چنی��ن رویکردي، رأی ه��ای انضباطي درباره 
حاشیه های هفته های پایاني فصل گذشته بود. حاشیه هایی که از ورزشگاه 
آزادي و بازي پرسپولیس و سپاهان و درگیری های خونین تماشاگران دو 
تیم و مرگ یک هوادار آغاز ش��د، دو هفته بعد در ورزشگاه نقش جهان با 
نابینا شدن دو تماشاگر ادامه پیدا کرد و در نهایت در فینال جام حذفي با آن 

حاشیه های عجیب، آینه تمام نماي واقعیت فوتبال ایران را نشان داد.
در ادامه به رغم وعده های پرآب و تاب مهدي تاج و مسئوالن وزارت ورزش، 
خبري از برخورد جدي با متخلفان این حوادث نشد، طوري که انگار آب از 
آب در فوتبال ایران تکان نخورده است. البته چنین اهمال و بی توجهی در 
برخورد با متخلفان کمتر کسي را متعجب کرد، به خصوص که در سال های 
اخیر کم پیش آمده که کمیته انضباطي و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
به دنبال ریشه و منشأ چنین حاش��یه هایی بروند و همواره احکامشان از 
محرومیت و جریمه یک مربي به دلیل اعتراض یا محروم کردن یک بازیکن 

به دلیل مدل مو یا شلوار نامتعارف جلوتر نرفته است.
البته در مجموعه فدراسیون فوتبال هرگونه اراده براي برخورد قاطعانه در 
نطفه خفه می شود و عملي نمی شود. مانند ماه گذشته که کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال در احکامي قابل تأمل رأی به محرومیت بهاروند رئیس 
سازمان لیگ، فتاحي رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، طالقاني عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به دلیل اتفاقات فینال جام حذفي داد، 
اما البي قوي فساد در فدراس��یون چنین احکامي را برنتافت تا کمیته 

استیناف فدراسیون فوتبال، این محرومیت ها را لغو کند.
در حکم فدراس��یون فوتبال درباره اتفاقات تلخ بازی های پرسپولیس 
و سپاهان هم نه خبري از قاطعیت بود و نه س��رعت. در حالي رأی این 
پرونده با تأخیر دو ماهه اعالم شد که فدراسیون فوتبال با عقب نشینی، 
محرومیت هواداران پرسپوایس و سپاهان را که ابتدا اعالم شده بود لغو 

کرد و آن را به صورت تعلیقي درآورد.
   از عهده شان خارج است

نمونه دیگ��ر، پرونده حق پخ��ش تلویزیوني بازی های تی��م ملي فوتبال 
است. پرونده ای که با رأی کمیته اخالق، علي کفاشیان و عباس ترابیان با 
محرومیت از فوتبال روبه رو شده اند، اما خبر می رسد که محرومیت های این 
پرونده هم مانند پرونده فینال جام حذفي توسط کمیته استیناف لغو خواهد 
شد. آماده کردن زمینه براي لغو محرومیت کفاشیان و ترابیان آغاز شده است 
و صحبت های دیروز علیرضا صالحي، رئیس کمیته استیناف فدراسیون 
فوتبال در گفت وگو با خبرگزاري مهر را هم در این راستا می توان ارزیابي کرد. 
او گفته است: »رسیدگی به پرونده آقای کفاشیان طوالنی تر می شود، چون به 
تحقیقات بیشتر نیاز دارد. از االن نمی توانم زمانی را برای صدور حکم نهایی 
اعالم کنم.« حال در چنین شرایطي به نظر می رسد صحبت های مهدي تاج 
براي برخورد»جدی، قاطع و سریع« با متخلفان تنها یک شعار توخالي است 
که عملي کردن آن از عهده مدیران این روزهاي فدراسیون فوتبال با توجه به 

سابقه اهمالشان با متخلفان در سال های اخیر خارج است.

جلوه ایثار و شهادت در »وتن من«
مستند مهدی علیزاده، جانباز، آزاده و قهرمان پرتاب نیزه آسیا دیروز در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد

دنيا حيدري

پيام ویلموتس براي شروع ليگ برتر 
مارک ویلموتس، س�رمربی تیم ملی در آس�تانه آغاز فصل جدید 
لیگ برت�ر پیامی خط�اب ب�ه تیم های لی�گ برتری ص�ادر کرد.

در پیام سرمربی بلژیکی و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال، خطاب به 
لیگ برتر آمده است: »سرمربیان لیگ برتری و همکاران ارجمند در آستانه 
شروع فصل جدید لیگ برتر ایران هستیم. می خواهم عالقه و آرزوی قلبی 
خود و همه همکارانم در کادر فنی تیم ملی را برای اینکه فصل جدید، 
مسابقاتی در باالترین سطح ممکن ببینیم را ابراز کنم، در شرایطی 
که همه تیم ها به رقبای خود و همچنین تصمیمات داوری احترام 
بگذارند. می خواهم به این نکته مهم اشاره کنم که همکارانم و خود 
من به صورت منظم در مسابقات شما حاضر خواهیم شد تا عملکردتان را 
در باشگاه هایتان مورد بررسی قرار دهیم. به طور حتم، چشم های تیم ملی 
برای یافتن ظرفیت های تازه و استعدادهای جدید جهت تیم ملی مان باز 

خواهد بود. فصل خوبی داشته باشید.«

ماني سعيدي

چراغ سبز ویلموتس به ليگ برتر فوتبال
پیام مارک ویلموتس در آستانه آغاز نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال، 
نشان از تالش س��رمربي بلژیکي براي بهبود رابطه باشگاه ها و تیم ملي 
دارد، رابطه ای که در زمان حضور کی روش رو به سردي رفته بود تا جایي 
که سرمربي پرتغالي در سال های پایاني فعالیت در ایران براي تماشاي 
بازی های لیگ به ورزشگاه ها نمی رفت. در چنین شرایطي پیام سرمربي 
بلژیکي تیم ملي فوتبال یک قدم مثبت در راه بهبود این رابطه اس��ت، 
به خصوص که ویلموتس در مدت حضورش در ایران نشان داده که روي 
لیگ برتر ایران حساب ویژه ای باز کرده است. این در شرایطي است که 
در دوره گذشته تیم ملي، کی روش با بی توجهی به لیگ و عدم دعوت از 
ستاره های بازی های داخلي، تنها به حضور لژیونرها در لیست تیم ملي 
اکتفا می کرد، نگاهي که سبب شده بود برخي بازیکنان براي دعوت شدن 
به تیم ملي، بازي در لیگ ها و باش��گاه های ضعیف تر از کشورمان را به 
بازي در لیگ ایران ترجیح دهند. چنین رویکردي بی انگیزگی بازیکنان 
باشگاه های داخلي را به همراه داشت تا عماًل بخشي از کیفیت و انگیزه 
بازیکنان در لیگ ایران از دس��ت برود. حال با رویکرد مثبت ویلموتس 
نسبت به لیگ ایران، بازیکنان نیز قطعاً انگیزه بیشتري براي درخشش 
خواهند داشت. درخششي که می دانند چشم های سرمربي تیم ملي آن را 
می بیند و دیگر مانند گذشته نخواهد بود که باکیفیت ترین بازیکن لیگ از 
تیم ملي کنار بماند، اما بی کیفیت ترین لژیونر جایش در تیم ملي تضمین 
شده باشد. در چنین ش��رایطي می توان امیدوار بود که پیام ویلموتس 
با واکنش مثبت باش��گاه ها روبه رو ش��ود و با افزایش تعامل تیم ملي و 

باشگاه ها، شاهد رشد فوتبال باشگاهی در کنار فوتبال ملی باشیم.

 کالدرون ثبت کرد
 استراماچونی تردید!

سرانجام اثر انگش��ت کالدرون در هیئت فوتبال استان تهران ثبت شد. 
جایگزین برزیلی برانکو که حدود دو ماه است سکان هدایت قهرمان لیگ را 
به دست گرفته، صبح روز گذشته قراردادش را با سرخپوشان به طور رسمی 
در هیئت فوتبال استان به ثبت رساند تا مو الی درز قراردادش با پرسپولیس 
نرود، اما درس��ت در شرایطی که قهرمان س��ه دوره متوالی لیگ قرارداد 
سرمربی خود را به ثبت می رساند، رقیبش همچنان در چالش ادامه حضور 
مرد ایتالیایی روی نیمکت خود قرار دارد. قرارداد گابریل کالدرون در حالی 
دیروز به طور رسمی ثبت شد که با وجود تمام تکذیبیه ها اوضاع استقالل 
بسیار مبهم اس��ت و هنوز هم بحث کناره گیری اس��تراماچونی از جمع 
آبی پوشان پایتخت داغ داغ  است. مربی ای که قرار بود استقالل را این فصل 
از این رو به آن رو کند، اما در آستانه شروع رقابت های لیگ هنوز هم مشخص 
نیست او می ماند تا در هفته سوم لیگ با کالدرون برزیلی مچ بیندازد یا قبل 

از به صدا در آمدن سوت لیگ نوزدهم تهران را ترک می کند.

سعيد احمديان

10 س��ال بعد از 
فريدون حسن

     فوتبال اروپا
شکس��ت یک بر 
صفر برابر نومانسیا 
در شروع رقابت های اللیگا به رهبري پپ گواردیوال، 
کاتاالن ها جمعه شب در آغاز رقابت های فصل جدید 
اس��پانیا آن تجربه تلخ را دوباره تکرار کردند با این 
تفاوت که حاال دیگر هواداران بارسا اینقدر عصباني 
هستند که حتي منتظر بازي دوم هم نمانند و خیلي 

زود براي رفتن والورده به فکر تهیه طومار بیفتند.
اللیگا جمعه شب با دیدار اتلتیک بیلبائو و بارسلونا 
آغاز شد و میزبان توانست در ورزشگاه سن مامس 
با تک گل آریتس آدوریس پیروز این دیدار ش��ود. 
مهاجم اتلتیک بیلبائو در دقیقه ۸7 وارد زمین شد 
و یک دقیقه بعد با ضربه قیچی برگ��ردان دروازه 
بارسا را باز کرد تا آبی واناری ها در شروع فصل یک 
شکست تلخ را تجربه کنند. شکستي که باعث شده تا 

هواداران با نگاهي ناامید به تیمي بیندیشند که مسي 
و سوارز را ندارد و خریدهایي چون گریزمان هم به 
کارش نیامده اند. شکستي که به قول جرارد پیکه، 
بارسا را سر جایش نشاند اما پیکه هم خوب می داند 

که هوادار این تیم بیشتر از این منتظر نمی ماند.
   رکوردهایي که جابه جا شد

قبول این شکس��ت اما آمارهاي زی��ادي را براي 
بارسا جابه جا کرد. بارس��لونا از ۵3 سال پیش به 
این  طرف نخستین گل را در اللیگا دریافت نکرده 
بود. در سال 1۹۶۶ آلفونس��و با پیراهن کوردوبا 
دروازه آبی واناری ها را باز ک��رد و اینکه آدوریس 
با 3۸ س��ال و 1۸۶ روز دومین گلزن مس��ن نام 
گرفت که توانس��ت دروازه بارس��لونا را در تاریخ 
اللیگا باز کند. تنها آلفردو دی استفانو با 3۹ سال 
و ۲۲3 روز باالتر از مهاجم اتلتیک قرار دارد. او در 
سال 1۹۶۶برابر کاتاالن ها گلزنی کرد. همچنین 
آخرین باری که آبی واناری ها با یک گل دیرهنگام 
شکس��ت خوردند به س��ال ۲013 برمی گردد. 
آگیرتسکه با پیراهن رئال سوسیداد در نوزدهم 
ژانویه این گل را به ثمر رساند. همچنین از سال 
۲01۶ هیچی بازیکنی با قیچی برگردان نتوانسته 
بود دروازه تیم کاتاالنی را باز کند، اما کریم بنزما با 

پیراهن رئال مادرید این گل را به ثمر رساند.
   والورده را نمی خواهیم

بارسا اوضاع خوبي ندارد، به خصوص ارنستو 
والورده که بعد از ح��ذف از لیگ قهرمانان 
و شکست تحقیرآمیز مقابل لیورپول تا مرز 
اخراج هم پیش رفت. با شکس��ت جمعه ش��ب 
حاال والورده دوب��اره مورد هج��وم انتقادها قرار 
گرفته و هواداران بارسا به صورت شفاف تری 
نخواس��تن او را فری��اد می زنند. جمع 
کثی��ری از ه��واداران بارس��لونا که از 
شکست مقابل اتلتیک بیلبائو خشمگین 
هستند در اینترنت مشغول جمع آوری امضا 
برای تهیه طوماری هس��تند که خواهان اخراج 

سریع ارنستو والورده، س��رمربی این تیم است. 
تالش هواداران بارسا برای جمع آوری امضا برای 
درخواست اخراج والورده عجیب به نظر می رسد و 
نشان می دهد که گروه زیادی از هواداران بلوگرانا 
حاضر به صبر کردن برای بهبود نمایش تیم شان 

در هفته های آتی نیستند.
   بارسا بدون مسي، محتاج نیمار

با اضافه ش��دن مهره ه��ای مهمی مث��ل آنتوان 
گریزم��ان و فران��ک دی یونگ انتظ��ار می رفت 
بارس��ا قدرتمندتر از قبل پا به میدان بگذارد، اما 
ظاهراً غیبت لیونل مسي همه چیز را در این تیم 
تحت الش��عاع خود قرار می دهد. بارسا در جریان 
بازي با بیلبائو دو بار توپ را به تیرک دروازه حریف 
زد، اما فقدان مسي در میانه میدان کاماًل احساس 
می شد. ضمن اینکه با مصدومیت دقیقه 37 لوئیز 
سوارز دست والورده بیشتر از قبل خالي شده و این 
یعني اینکه بارسا حاال بیشتر از هر زمان دیگری به 
نیمار نیاز دارد، به خصوص اینکه آنها کوتینیو را 

هم به صورت قرضي به بایرن داده اند.
شکست در بازی اول که لیونل مسی در آن حضور 
نداشت، نشان داد که بلوگرانا نمی تواند تا این حد 
به ستاره آرژانتینی متکی باش��د و والورده باید 
فکری به حال ای��ن نقطه ضعف تیمش بکند. در 
صورتی که تا پیش از پایان مهلت نقل و انتقاالت 
نیمار راهی بارس��لونا ش��ود این انتقال می تواند 
تا حد زیادی خیال والورده و هواداران بارس��ا را 
راحت کند، چراکه حضور ستاره برزیلی با حرکات 
تکنیکی، استارت ها و حرکات غافلگیرکننده اش 
کمک بزرگی به بارسلونا در فاز حمله می کند، اما 
در صورت عدم انتقال نیمار، بارسلونا برای گلزنی 

با مشکالتی جدي مواجه خواهد بود.
   گریزمان بی تأثیر

انتقال 1۲0 میلیون یورویي گریزمان به بارسا این 
تصور را به وجود آورد که مشکل کاتاالن ها حل 
می شود، اما نمایش ضعیف گریزمان باعث شد تا 

هواداران نگران بارسا با شک و تردید به این خرید 
نگاه کنند. او نتوانست در غیاب مسی تأثیر قابل 
توجهی در بازی داشته باشد و مصدومیت لوئیس 

سوارز در نیمه اول او را در انزوا قرار داده بود.
والورده، س��رمربي بارس��ا بعد از قبول شکست 
مقابل بیلبائو در خصوص عملکرد گریزمان گفت: 
»گریزمان وقت��ی به محوطه نزدیک ب��ه دروازه 
حری��ف نزدیک ش��ود خوب حرک��ت می کند و 
می تواند تأثیرگذار باشد، ولی برای اینکه چنین 
اتفاقی بیفتد تیم باید کاماًل حاکم میدان باش��د. 
ما از گریزمان در سمت چپ اس��تفاده کردیم و 
می دانستیم همه حواس��ش به گل زدن معطوف 
خواهد بود، ولی حریف ما تیمی بود که می توانست 
بازی را کنترل کند. آنتوان مسلماً می داند که همه 
از او و خیلی های دیگر انتظار باالیی دارند و او باید 

بیشتر در جریان بازی دخالت کند.«

والورده روي لبه تيغ
فوت بیلبائو در آتش بحران بارسا

وعده هایی که دیگر دلفریب نيست
باورش سخت است، باور حرف های قشنگی که قبل از رقابت های مهمی 
چون المپیک به زبان می آورند و قاعدتاً باید ایجاد امید و انگیزه کند، اما 
نمی کند شاید چون حنای شان به واس��طه بدقولی های پرتعداد قبلی 

دیگر رنگی ندارد.
این بی اعتمادی بدترین اتفاقی اس��ت که می توان��د رخ دهد، خصوصاً در 
ورزش، اما این بی اعتمادی حاصل سال ها بدقولی در عملی شدن وعده های 
رنگارنگ و ش��عارهای زیباس��ت که امروز کار را به جایی رسانده که به هر 
وعده ای به دیده  تردید نگاه می ش��ود. وعده های دلفریبی که تازه ترین آن 
حرف های فرامرزیان، معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان 
است که مدعی است بر اساس مصوبه ستاد عالی بازی ها، ورزشکارانی که 
سهمیه المپیک می گیرند، دغدغه ای برای هزینه هایشان نخواهند داشت، 
اما درست همزمان با حرف های فرامرزیان که باید باعث ایجاد امید و انگیزه 
در ورزشکارانی شود که برای کسب سهمیه المپیک تالش می کنند مجتبی 
عابدینی، سابریست پرافتخار ایران در 3۵ سالگی شغل خود را در آکادمی 

ملی المپیک از دست می دهد.
وعده فرامرزیان می تواند امیدوارکننده باشد، اما نه وقتی شاهد آن هستیم که 
با وجود تصویب آیین نامه استخدام قهرمانان و ابالغ آن، هنوز هم قهرمانان 
چشم انتظار به نتیجه رس��یدن این مهم هس��تند. حرف های معاون وزیر 
می تواند روحیه بخش باشد، اما نه وقتی هر روز شاهد گالیه ها و درددل های 
ورزشکارانی هستیم که با شرمندگی از خالی بودن سفره های خود می گویند و 
دست  خالی شان برابر خانواده. ادعاهای مطرح شده می تواند ایجاد انگیزه کند، 
اما نه وقتی سال هاست که شاهد عملی نشدن وعده های رنگارنگ هستیم، نه 
زمانی که ورزشکاران و قهرمانان به رغم تمام افتخارآفرینی هایی که دارند از 

گرفتن کوچک ترین و پیش پا افتاده ترین حق خود عاجز و درمانده اند!
می گویند ورزشکارانی که برای کسب سهمیه و مدال المپیک تالش می کنند 
دغدغه هزینه هایشان را نداشته باشند، اما آنها دغدغه کدام هزینه را نباید 

داشته باشند، دغدغه هزینه های آماده سازی را نباید داشته باشند؟ 
بر کسی پوشیده نیست که آماده سازی به چه شکلی در حال پیش رفتن 
است؛ با لغو اردوها و بازی های تدارکاتی، اعزام هایی که از سروته آن زده 
می شود تا جای ورزشکاران را آقایان مسئول و رفقای آنها در کاروان های 

اعزامی بگیرند!
اعزام هایی که با بهانه  بی اهمیت بودن انجام نمی شود تا ورزشکاران برای عقب 
نماندن از حریفان دست به جیب شوند و شخصاً هزینه کنند. آماده سازی که 
نگفتن از آن سنگین تر است، وقتی گفتنش نه دردی دوا می کند و نه کسی 

را به خود می آورد.
ورزشکاران دغدغه تأمین کدام هزینه ها را نباید داشته باشند، هزینه های 
زندگی شخصی ش��ان را؟ هزینه هایی که آنقدر کمرشکن شده که هر روز 
صدای دهها ورزشکار و مدال آوری را درمی آورد که رقابت سنگین با حریفان 
کمرشان را خم نکرده، اما عدم توانایی در تأمین هزینه های زندگی سرشان را 
خم کرده است. ورزشکاران دغدغه تأمین کدام هزینه ها را نباید داشته باشند، 
وقتی همزمان با مطرح شدن این ادعا یکی از مدال آوران و قهرمانان کشور که 
قرار بود تا زمانی که ورزش می کند در کمیته ملی المپیک شاغل باشد از کار 
بی کار می شود و خالی بودن سفره بسیاری از قهرمانان و مدال آورانی که در 

تأمین هزینه های زندگی خود وامانده اند هم بر کسی پوشیده نیست.
حرف هایشان دیگر حتی دلفریب هم نیست، چون پرواضح است که مثل 

همیشه همه آنچه می شنویم جز مشتی حرفت قشنگ نیست. 
بحث پیش داوری یا قضاوت آنچه فرامرزیان یا دیگر مس��ئوالن ورزش به 
زبان می آورند، نیست. مس��ئله داستان تکراری اس��ت که همواره قبل از 
رقابت هایی چون المپیک، جام جهانی، بازی های آسیایی و دیگر مسابقات 
مهم و حائز اهمیت مطرح می ش��ود، اما هرگز راه به جای��ی نمی برد و به 
سرانجامی نمی رسد، حتی اگر مثل وعده اس��تخدام قهرمانان مصوبه آن 

تصویب و ابالغ شود.
 همین بدقولی ها و کنار هم گذاشتن تکه های پازل قدیمی است که اجازه 
نمی دهد وعده معاون توسعه مدیریت و سرمایه وزارت ورزش و جوانان قابل 

باور باشد و ایجاد روحیه و انگیزه کند. 
تأس��ف بار اس��ت، این حجم از بی اعتمادی و عدم باور تأسف بار است. این 
دستاورد اما نتیجه همه آن بدقولی های مکرر و وعده های عملی نشده ای 
است که کار را به جایی رس��انده تا امروز با دیده شک و تردید و با ناامیدی 
محض هر وعده و قولی برانداز شود و پذیرفته نشود که این بار با مرتبه قبل 

فرق می کند، وقتی هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است.
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