
پیمان فخري، رئیس 
سعيد احمديان
    گفت وگو

مرک�ز نظ�ارت بر 
تیم هاي ملي کمیته 
ملي المپیک معتقد است که با توجه به تدابیر اين 
کمیته و ورزشكاران، کرونا سبب نشده که آمادگي 
جس�ماني و س�امت المپیكي ها به خط�ر بیفتد. 
اگر ش��رايط عادي بود و خبري از کرونا نبود اين 
روزه��ا المپيکي هاي کش��ورمان باي��د آخرين 
تمرينات ش��ان را ب��راي المپي��ک 2020 انجام 
مي دادند تا يک ماه ديگر در توکيو در بزرگ ترين 
رويداد ورزش��ي دنيا براي رس��يدن ب��ه مدال و 
باال بردن پرچم کش��ورمان ت��اش کنند. يک 
ويروس ناشناخته اما اواخر سال گذشته به جان 
کل دنيا افتاد تا امروز ورزش��کاران خانه نش��ين 
ش��وند و المپيک هم يک س��ال عق��ب بيفتد و 
ش��مارش معکوس المپيکي ها ب��راي حضور در 
المپيک تمديد شود. با اين حال تا قبل از کرونا، 
ورزشکاران کش��ورمان توانس��تند 52 سهميه 
المپيک کس��ب کنند و در رشته هاي ديگر همه 
در انتظار ماه هاي پاياني سال و سال آينده براي 
حضور در مسابقات کسب س��هميه هستند. در 
چنين شرايطي با تعطيلي فعاليت هاي ورزشي 
و اردوها،  آمادگي قهرمانان يکي از چالش هايي 
است که کشورمان نيز مانند تمام ورزش دنيا با 
آن درگير اس��ت. در اين زمين��ه در گفت وگو با 
پيمان فخري، رئيس مرکز نظ��ارت بر تيم هاي 
ملي کميته ملي المپيک، اقدامات اين کميته را 

براي حفظ آمادگي المپيکي ها مرور کرده ايم.
  سامتي قهرمانان اولويت اول ماست

فخري در ابت��داي گفت وگويش ب��ا »جوان« از 
اقدمات کميته ملي المپيک در روزهاي ابتدايي 
ورود کرونا به کش��ورمان صحب��ت مي کند: »با 
توجه ب��ه اينکه س��امت قهرمان��ان در اولويت 
بود، خوش��حاليم که کميته مل��ي المپيک جزو 
اولين ارگان هايي بود ک��ه در اولين هفته اي که 
کرونا ش��يوع پيدا کرد با توجه به بخشنامه هاي 
وزارت بهداشت و ستاد کرونا، به صورت فوري به 
فدراسيون ها مسئله را اباغ و اردوي هاي ورزشي 
و خوابگاه را نيز تعطي��ل کرديم و منتظر مانديم 
تا اگر شرايط بهتر ش��د و پروتکل هاي بهداشتي 
براي آغاز فعاليت هاي ورزشي اعام  شد، اردوها 
را بازگشايي کنيم. اين در صورتي بود که روز به 

روز شرايط بدتر شد.«
مع��اون کاروان اي��ران در المپي��ک توکي��و به 
فشارهايي هم از جانب برخي فدراسيون ها اشاره 
مي کند که قصد داش��تند در آن شرايط سخت 
کرونا اردو  برگزار کنند: »با وجود شرايط کرونايي 
برخي فدراس��يون ها براي برگ��زاري اردوها در 
قرنطينه فش��ار مي  آوردند و اعام مي کردند که 
کميته ملي المپيک چرا کاري نمي کند. اين در 
ش��رايطي بود که ورزش جهان با توجه به شيوع 
کرونا تعطيل بود و کميته بين المللي المپيک هم 

فعاليت هايش را متوقف کرده بود.« 
فخري تعويق المپيک را هم اينطور روايت مي کند: 
»زماني خبر تعويق المپيک اعام ش��د که ما در 

کميته ملي المپيک ب��ا توجه ب��ه ارزيابي که از 
کشورهاي مختلف به دليل شيوع کرونا داشتيم 
و نگراني هاي��ي که در کش��ورهاي مختلف براي 
تمرينات ورزش��کاران وجود داش��ت، دو هفته 
قبل از اعام رسمي تعويق المپيک، پيشنهاد به 
تأخير افتادن بازي هاي توکيو 2020 را به کميته 

بين المللي المپيک ارائه کرده بوديم.«
  حفظ آمادگي قهرمانان در کمپ مجازي

با افزايش ش��يوع کرونا و با توجه به خانه نشيني 
قهرمانان، کميته ملي المپي��ک به گفته رئيس 
مرکز نظارت بر تيم هاي مل��ي، تدابيري را براي 
حفظ آمادگي المپيکي ها در نظر مي گيرد: »ارسال 
بسته هاي تمريني براي قهرمانان و ايجاد کمپ 
مجازي از جمله اقداماتي اس��ت که براي حفظ 
آمادگي المپيکي ها از طرف کميته ملي المپيک 
انجام شده است. در اين بسته هاي تمريني وسايلي 
موجود است که يک ورزشکار براي حفظ آمادگي 
جسماني در خانه به آنها نياز دارد و هدف اصلي 
اين اس��ت که آمادگي بدني قهرمان حفظ شود، 
اضافه وزن پيدا نکند و درصد چربي اش  باال نرود. 
اينها کارهايي بود که بايد انج��ام مي داديم تا از 
سامت قهرمانان حفاظت کنيم. نکته ديگر اينکه 
بايد براي از سرگيري فعاليت ها و اردوها منتظر 
بمانيم که در بحث شيوع کرونا چه اتفاقي مي افتد 

و اميدواريم که شرايط بهتر شود.«
فخري در ادامه درباره بسته هاي تمريني و کمپ 
مجازي ب��راي قهرمان��ان توضيحات بيش��تري 
مي دهد: »اين بس��ته ها ب��راي 100 قهرمان که 
ش��امل 52 المپيکي و بقي��ه قهرماناني که براي 

کسب س��هميه تاش مي کنند ارس��ال شد. به 
عنوان نمونه در کشتي در ش��رايطي که تا امروز 
تنها دو سهميه قطعي شده اس��ت، اما 12 بسته 
تمريني ارسال کرديم و براي وزنه برداري نيز که 
شانس کسب دو سهميه را دارد، دو برابر آن چهار 
بسته تمريني در نظر گرفته شد. براي رشته هايي 
مانند ژيمناس��تيک، قايقراني و تنيس روي ميز 
هم که شانس کسب سهميه را دارند، بسته هاي 

تمريني فرستاده شد.« 
رئيس مرکز نظارت بر تيم هاي ملي کميته ملي 
المپيک درباره کمپ مجازي هم مي گويد: »هم 
به صورت آناي��ن و هم به صورت ضبط ش��ده، 
کمپ هاي مجازي براي حفظ آمادگي جسماني 
قهرمانان روي اينستاگرام کميته ملي المپيک در 

نظر گرفته شده است.«
  جاي نگراني نیست

فخري با توجه به اين ش��رايط معتقد اس��ت که 
کرونا به آمادگي المپيکي ها ضربه نزده است: »با 
مربيان ورزشکاران المپيکي در ارتباط هستيم 
و اوضاع قهرمانان را جويا مي ش��ويم. با اين حال 
هيچ ورزش��کاري بي��کار ننشس��ته و تمرينات 
آمادگي اش را دنب��ال مي کن��د. المپيک آنقدر 
رويداد بزرگي اس��ت که باعث شود ورزشکاران 
نگران وضعيت شان باشند. مي دانيم که قهرمانان 
تحت نظر مربيان بدنساز تمرينات شان را انجام 
مي دهند. خيلي از المپيکي ها در شهرهاي سفيد 
درمراک��ز ورزش قهرماني که باز اس��ت تمرين 
مي کنند. در شهرهاي زرد هم المپيکي ها مشکلي 
براي برگزاري تمرينات ندارند. ورزشکاراني هم 

که در شهرش��ان با وضعيت قرم��ز از نظر کرونا 
مواجه هس��تند نيز تحت تدابير انديشيده شده 

تمرينات خود را پيگيري مي کنند.«
معاون کاروان ايران در المپيک توکيو اين وضعيت 
را براي همه ورزشکاران دنيا يکسان عنوان مي کند: 
»در مجموع معتقدم که ش��رايط بدي نيس��ت و 
13ماه تا شروع المپيک باقي مانده و خيلي جاي 
نگرانی نيست که بگوييم از بقيه ورزشکاران دنيا 
عقب مي افتيم، به خصوص که اين ش��رايط براي 
همه دنيا وجود دارد. يک درصد اگر خطايي کنيم و 
قهرماني سامتي اش به خطر بيفتد کسي خودش 
را نمي بخشد. با توجه به لزوم احتياط براي حفظ 
سامتي قهرمانان، من در ستاد کرونا ديگر دارم به 

اين معروف مي شوم که مي گويم ببنديد.«
البته به گفته فخري با توجه به برخي بازگشايي ها، 
چند رشته المپيکي مانند تيراندازي تمرينات شان 
را به صورت انف��رادي آغاز کرده ان��د:  »بچه هاي 
المپيکي تيراندازي تمرينات شان را آغاز کرده اند، 
اما اردويي شروع نشده است. رشته تيراندازي از 
رشته هاي بي خطر است و ورزشکاران تنهايي و با 
فاصله مي ايستند و تمرين مي کنند و مشکلي هم 
به وجود نمي آيد. رش��ته هايي که امکان تمرين 
با فاصله گذاري اجتماعي و رعايت پروتکل هاي 
بهداش��تي را دارند از نظر کميت��ه ملي المپيک 
مش��کلي براي تمرين انف��رادي ندارن��د. درباره 
بقيه رش��ته ها در ارتب��اط با وزارت بهداش��ت از 
طريق فدراسيون پزشکي ورزشي با توجه به آمار 
مبتايان، درباره بس��ته ماندن يا بازگشايي آنها 

تصميم گيري خواهد شد.«
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فريدون حسن

طارمي کابوس مدافعان پرتغالي
مهدي طارمي تا دلتان بخواهد در فوتبال پرتغال مي درخشد و گلزني مي کند. 
ملي پوش ايران حاال کار را به جايي رسانده که مدافعان تيم هاي ليگ پرتغال 
با کابوس او وارد ميدان مي شوند، چراکه خوب مي دانند يک لحظه غفلت 
براي طارمي کافي است تا اين مهاجم ايراني گلزن کار خودش را به بهترين 
شکل ممکن انجام دهد. طارمي سه شنبه شب هم خوش درخشيد. بازي 
مقابل پراگا فرصت خوبي براي مهاجم گلزن ريو آوه بود، طارمي دو گل زد و 
يک پاس گل داد تا ديداري که تيمش با دو گل عقب افتاده بود يک کام بک 
استثنايي داشته باشد و در نهايت بازي را با حساب 4 بر 3 به سود خود تمام 
کند. ضمن اينکه طارمي با دو گلي که زد همچنان شانه به شانه پائولينيو در 

پراگا با 13 گل در باالي جدول آقاي گل هاي ليگ پرتغال قرار دارد.

نیاز استقالل به ثبات و برنامه ریزی هدفمند 
همه می دانند استقال در اين سال ها چقدر 
از تغييرات بسيار زياد در کادر فنی، مديريت 
و بازيکنان ضربه خ��ورده، در صورتی که 
ثبات در هر تيمی نقش مهمی در موفقيت 
آن تيم دارد. زمان زيادی از فعاليت مجيدی 
در استقال نمی گذرد و بايد به مربی زمان 
داد تا برنامه هايش را پياده کند. اگر مجيدی 
را با فکر، منطق و تحقيق به استقال آورديد 
پس بهتر اس��ت که پايش بايستيد. وقتی 
شفر از استقال رفت يک پلن ديگر پياده شد و وقتی استراماچونی رفت در 
نهايت باشگاه تصميم به انتخاب مجيدی گرفت. اينکه باشگاه يک هدف 
طوالنی مدت و مشخص داشته باشد بسيار مهم است، هر چند تغييرات 
زياد در مديريت استقال، اين اجازه را نمی دهد که باشگاه به دنبال يک 
برنامه بلندمدت باشد. بايد شرايط گذشته تغيير کند و استقال تحت هر 
شرايطی نياز به ثبات و يک برنامه ريزی مشخص و هدفمند دارد. زمانی که 
استراماچونی هدايت استقال را برعهده گرفت 17 بازيکن از اين تيم جدا 
شده بودند، ولی شرايط تيم بهتر شد، اما ديديد که چگونه اين مربی را فراری 
دادند و بحث ضعف مديريتی هم مطرح شد. اگر مديريت يک مجموعه قوی 
باشد نبايد شاهد اين اتفاقات باشيم. متأسفانه بعضی ها اتفاقاتی را رقم زدند 
که تأسف آور بود. بهتر است که اين افراد االن نوک بينی شان را نبينند. قطعاً 
تاريخ در خصوص آنها قضاوت خواهد کرد که در اين فصل چه خيانتی به 
استقال کردند. نبايد فوتبال را به برخی چيزهای ديگر ربط بدهيم، چون 
همه ما يک خانواده هستيم. يکسری حرف ها می زنيم که مدرکی هم در 
موردش نداريم، مهم اين است که اگر بحثی مطرح می شود مستند و با 
مدرک باشد. همين چيزها ممکن است اين فوتبال را کثيف کند. هواداران 
استقال گناه دارند و بهتر است مسئوالن باشگاه تصميمی نگيرند که فقط 
چند ماه آينده را ببينند. اس��تقال نياز به هدف گذاری مشخص و ثبات 
تيمی در هر زمينه ای دارد، اگر اشتباهی قباً صورت گرفته ديگر نبايد تکرار 
شود. اميدواريم تمام تصميم گيری ها منطقی باشد، نه احساسی. متأسفانه 
انتخاب های بد و بی ثبات در تمامی زمينه ها استقال را در اين سال ها در 

بدترين وضعيت ممکن قرار داده است.

آرش برهانی

 مهاجم پيشين استقال

شهادت علیه جودو خوش رقصی برای بیگانگان است

عنوان بهترین دانک جهان متعلق به مردم ایران است
چالش فدراسيون      بسکتبال
جهانی بسکتبال 
)فيبا( برای انتخاب بهترين دانک جهان در يک 
دهه اخير در حالی به پايان رس��يد که ارس��ان 
کاظمی توانست به خاطر دانک زيبايی که در ديدار 
يونان در انتخابی المپيک 201۶انجام داده بود با 
آرای مردم��ی ب��ه عن��وان بهترين دس��ت يابد. 
بسکتباليس��ت خوش تکنيک ايرانی در مرحله 
فينال اين چالش با بازيکنی از آنگوال رقابت کرد که 

در نهايت با شکست او به پيروزی رسيد و عنوان 
بهترين دانک جهان را از آن خود کرد، اما اين عنوان 
را متعلق به مردم ايران می داند: »حس خوبی است 
که توانستم عنوانی ارزشمند را برای ايران به دست 
بياورم، خصوصاً تمام رقيبانی را که شکست دادم 
خوب بودند. اما اين عنوان تنها متعلق به من نيست 
و به تمام م��ردم اي��ران تعل��ق دارد، چراکه اگر 
حمايت های آنها نبود، من نمی توانستم اين افتخار 

بزرگ را نصيب کشورم کنم.«

طی سال های گذشته تيم ملی 
دنيا حيدري
      بازتاب

هندب��ال در رويدادهای مهمی 
چون بازی های آسيايی، انتخابی 
المپيک و قهرمانی آسيا به دليل در اختيار نداشتن لژيونرها در 
اردوها و مسابقات، با مش��کات زيادی روبه رو شده تا جايی که 
فدراسيون با تعيين شيوه نامه  های جديد قصد جلوگيری از تکرار 
اتفاقات گذشته را دارد. البته برخی کارشناسان نيز بر اين باورند 
که اين قانون برای حفظ شأن هندباليست های جوان است که با 
حضور در ليگ های درجه پايين اسپانيا و پرتغال مبالغ ناچيزی 
دريافت می کنند. با وجود اين سعيد برخورداري، لژيونر هندبال 
ايران بر اين باور اس��ت ک��ه قانون جديد که تنه��ا اجازه حضور 
هندباليس��ت های ايران در تيم ه��ای اول تا چه��ارم، قهرمان و 
نايب قهرمان کشورهای مطرح را می دهد در کشورهای صاحب 
سبک قابل اجراست، نه در ايران: »هندبال ايران چند سال است 
که از سطح اول آسيا فاصله گرفته و معموالً پنجم، ششم می شويم. 

ضمن اينکه بايد بپذيريم ما در هندبال صاحب سبک نيستيم و 
بازيکنی که می خواهد لژيونر شود بايد از سطح پايين تر شروع کند 
و برای پيشرفت شرايط سخت را تحمل کند و اين ايرادی ندارد. 
کما اينکه شخصاً يک سال در دسته يک اس��پانيا بازی کردم.« 
دروازه بان ايرانی تيم گواداالخارا که در جمع 10دروازه بان برتر 
ليگ هندبال اس��پانيا الليگا قرار دارد با انتق��اد از قانون جديد 
فدراسيون تأکيد می کند که نبايد مانع پيشرفت هندباليست ها 
شد: »فدراسيون برای تأمين هزينه بليت لژيونرهايش مشکل دارد 
و می خواهد صورت مسئله را پاک کند. همه  جای دنيا فدراسيون ها 
کمک می کنند تا بازيکنان شان پيشرفت کنند، اما تصميمات 
اينجا عجيب و غريب است! فدراسيون به اين مسئله توجه کرده 
که در چند سال اخير شرايط پرداختی ها در ليگ ايران چگونه 
بوده است؟ در ش��رايط کنونی، کمترين مبلغ قرارداد تيم های 
اروپايی هم بيش��تر از ليگ های ايران است. ضمن اينکه در اروپا 

دغدغه زمان پرداخت وجود ندارد.«

 فدراسیون مانع پیشرفت
 هندبالیست ها می شود

فدراسيون جودو 2۶شهريورماه بايد در دادگاه CASحاضر شود و به 
شميم رضوان

      چهره
دفاع از حقانيت جودوی ايران بپردازد، آن هم در حالی که شهادت 
شهود ايرانی در CAS که ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو آن 
را خيانت به ايران می خواند، می تواند کار را سخت کند: »هيچ کس در هيچ جای دنيا نمی تواند عليه 
کشورش ش��هادت بدهد و بعد بخواهد کارش را توجيه کند. هر قدر هم به اين نفرات برخاف ميل 

باطنی بی مهری شده باشد، آنها حق ندارند عليه سرزمين مادری و آب و خاک خود که 
اسم و رسم شان را مديون آن هستند، ش��هادت بدهند. اين آقايان اگر به جايی 

رسيده اند و مدالی کسب کرده اند در ايران و از بيت المال برای آنها هزينه شده 
و حق ندارند به وقت و هزينه ای که برای شان شده پشت کنند. اگر 

آنها بر عليه کشورشان شهادت دهند، اقدام شان خيانت 
محسوب می شود و خيانت به سرزمين مادری به 

هيچ وجه قابل توجيه نيست و هر چقدر هم 
اين دوستان قيافه مظلومانه و حق به جانب 

به خود  بگيرند قابل قبول نيست. اين 
اقدام ش��هود ايرانی خوش رقصی 

ب��رای عوام��ل بيگانه اس��ت و 
شهادت ش��ان عليه ايران لکه 
ننگی بر پرونده ورزشی آنها تا 
آخر عمر خواهد بود. اقدام اين 
نفرات خيانت ب��ه 80، 90 هزار 

جودوکار ايرانی و بی آبرويی برای 
خودشان است.«

کرونا در مشت المپیکي ها
بررسي وضعیت آمادگی قهرمانان در گفت وگوي »جوان« با پیمان فخري، رئیس مرکز نظارت بر تیم هاي ملي کمیته ملي المپیک

 مدیریت دوتابعیتي ها در ورزش
 خالف راه شهداست

دوتابعيتی بودن رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصی که پاسپورت 
امريکايی دارد، انتقادات زيادی را به همراه داشته است، به خصوص 
که قانون کش��ور حضور اف��راد دوتابعيتی را در پس��ت های مديريتی 
ممنوع کرده است. در اين زمينه علی اکبر حسن پور که يکی از مديران 
و مدرسان باتجربه نجات غريق و غواصی کشورمان است در گفت وگو با 
جوان آناين گفت: »در حوزه مديريتی ورزش، رئيس فدراسيون نجات 
غريق به واسطه مادر وی امريکايی است و خودش نيز متولد اين کشور 
است و پاس��پورت امريکا را دارد. اين در حالی اس��ت که امام راحل در 
وصيتنامه و سخنرانی های شان فرموده اند، نگذاريد اين انقاب به دست 
نااهان بيفتد. امروز امريکا از نظر ما نااهل است، چون همه حماتش را 

متوجه نظام و مملکت کرده  است.«
حسن پور ادامه داد: »اينکه يک فرد امريکايی بيايد و رياست و مديريت 
در کشورمان را بر عهده بگيرد، حتی اگر پدر و مادرش ايرانی باشند نيز 
برای ما قابل قبول نيست، چراکه بيش از يک ميليون نفر خون داديم تا 
اين انقاب را تثبيت کنيم و تثبيت شدن اين انقاب به دليل در مقابل 
امريکا قرار گرفتن ما بود که دنيا ما را با آن شناخت. اينکه امروز دودستی 

کشور را به دست امريکايی ها و نااهان بدهيم، پذيرفتنی نيست.«
وی درباره اينکه با وجود ممنوع بودن حضور دوتابعيتی ها در پست های 
مديريتی وزارت در اين باره سکوت کرده و بی تفاوت است، تأکيد کرد: 
»مديران وزارت ورزش با فرافکنی هايی که انجام دادند عنوان کردند که 
چون مادر اين مدير امريکايی است به واسطه اين مسئله تابعيت دريافت 
کرده، اما ما معتقديم که اين موضوع تفاوتی در اصل قضيه ايجاد نمی کند. 
چه مادرش امريکايی باشد، چه پدرش امريکايی و چه خودش در امريکا 
به دنيا آمده باشد، چون اين مدير پاسپورت امريکايی دارد، دوتابعيتی 

محسوب می شود و نبايد پست مديريتی داشته باشد.«
اين مدير و مربي باسابقه نجات غريق و غواصی کشورمان خاطرنشان کرد: 
»افرادی که در ايران مديريت می کنند بايد اعضای خانواده درجه يک آنها 
در کشورمان زندگی کنند، مسئله ای که سبب می شود تا منافع ايران را 
به منافع کشور های ديگر ترجيح دهند، چراکه خودشان در اين مملکت 
زندگی می کنند. اما افرادی که دوتابعيتی هستند اينگونه نيستند و اين افراد 

منافع کشور امريکا يا کشور های ديگر را به کشورمان ترجيح می دهند.«

شیوا نوروزی

فرصت کار زیربنایي براي فوتبال
اعام کانديداتوري کش��ورمان براي ميزباني مسابقات جام ملت هاي 
آس��يا 2027 را بايد يک فرصت مناس��ب براي ترميم زيرساخت هاي 

فوتبال کشور قلمداد کرد. 
در اينکه کار کشورمان براي کس��ب اين ميزباني در برابر کانديداهايي 
چون قطر، عربستان، ازبکستان و حتي شايد هند بسيار دشوار است، هيچ 
شکي نيست، اما بايد از اين فرصت نهايت استفاده را برد. تجربه برگزاري 
فينال دو فصل قبل ليگ قهرمانان آس��يا در ورزشگاه آزادي را هنوز به 
خاطر داريم، هنوز يادمان نرفته که براي يک بازي چگونه با کار دو ماهه 
خودمان را به سطح استانداردهاي بين المللي رسانديم و از برگزاري فينال 
سربلند بيرون آمديم. آن مسابقه ثابت کرد که اگر بخواهيم مي توانيم و 
حاال اين کانديداتوري هم درست مانند همان مسابقه مي تواند سکوي 

ترقي و پيشرفت زيرساخت هاي فوتبال کشورمان باشد.
اعام کاندياتوري، يعني حرکت در مسير ساخت زيرساخت هاي مناسب 
براي اثبات شايستگي هاي اخذ ميزباني، يعني اينکه بايد تاش کنيم تا 
ورزشگاه هاي موجود را بازسازي، ورزشگاه هاي جديد را احداث و صدالبته 
در کنار آنها به امور مهم فرهنگي و اجتماعي هم رسيدگي کنيم تا بتوانيم 
در نبرد سخت، گرفتن ميزباني از مدعياني چون قطر و عربستان پيروز 
باشيم، واال اينکه صرفاً ثبت نام کرده باشيم و دست روي دست بگذاريم و 

نگاه کنيم نتيجه اي کامًا مشخص در پي خواهد داشت.
اين يک فرصت طايي و استثنايي براي کار کردن و پيشرفت در امور 
زيربنايي فوتبال و ورزش کشور اس��ت. يک فرصت که بايد با ديد فني 
و حرفه اي و اس��تفاده از کاربلدان داخلي به آن نگاه کرد. ميزباني جام 
ملت هاي 2027 به دس��ت بيايد يا نيايد ما نباي��د از اين فرصت غافل 
ش��ويم. فرصت کار زيربنايي ب��راي فوتبال بدون ترديد ب��راي اثبات 
شايس��تگي هايمان بايد از همين امروز که البته دير هم هست شروع 
شود. روال معمول بر اين اس��ت که کشورها چند س��ال قبل از اعام 
کانديداتوري شروع به کارهاي زيربنايي مي کنند و تقريباً با دست پر 
ثبت نام انجام مي دهند و بعد از آن با ادامه کار ش��رايط را براي گرفتن 
امتياز ميزباني فراهم مي کنند. خوب مي داني��م که تقريباً هيچ کاري 
قبل از ثبت نام ايران صورت نگرفته است، اما همين ثبت نام هم مي تواند 

شروعي براي کار زيربنايي باشد.
فراموش نکنيم که کار نيکو کردن از پر کردن اس��ت و اگر کار درست 
انجام شود، حتي اگر آنچه مدنظر و نتيجه اس��ت به وقوع هم نپيوندد 
دستاوردي که براي کشور از اين تاش باقي مي ماند دستاوردي قابل 
توجهي است که تا س��اليان دراز فوتبال و حتي ورزش کشور مي تواند 
از آن سود و بهره ببرد. فراموش نکنيم که اين فرصت استثنايي با کار و 

تاش مي تواند يک نقطه عطف در ورزش کشور به شمار آيد. 
فقط بايد اميدوار بود که صرفاً تماش��اگر نباش��يم و به صرف ثبت نام و 
حضور نام کش��ورمان در جمع ديگر کانديداها دلخوش به پيش��رفت 
و ترقي نباش��يم. يادمان باشد که ديگران کار را ش��روع کرده اند و از ما 
جلوتر هستند و براي پشت سر گذاش��تن  آنها بايد چند برابر کار کنيم. 
ما مي توانيم ميزبان موفقي براي آسيايي ها باشيم، هيچ ترديدي در اين 
نيست که از چهار کشور رقيب بهتر و مهمان نوازتر هستيم، اما بايد تاش 
کنيم تا بتوانيم به اين مهم دست پيدا کنيم که با نشستن و ديدن کاري 

پيش نمي رود و با حلوا حلوا کردن دهان شيرين نمي شود.

يک تساوی و يک هديه ديگر به رئال
بارسا به معجزه نیاز دارد

امتيازها پشت سر هم از دس��ت می رود و اميد کاتاالن ها برای قهرمانی هر روز 
کمرنگ تر می شود. تساوی 2- 2 برابر اتلتيکومادريد باعث شد بارسلونا همچنان با 
يک امتياز کمتر از کهکشانی ها در رده دوم باقی بماند و اگر تيم زيدان بامداد فردا 

ختافه را شکست دهد اختاف صدرنشين با آبی و اناری ها به عدد 4 می رسد. 
    

در روزهای کرونايی که بازی ها بدون تماشاگر برگزار می شود هواداران بارسا 
بيش از هر زمان ديگری از نتايج تيم محبوب شان شاکی هستند. آنها که قبل 
از شيوع بيماری مدت زيادی صدرنشين بودند حاال بعد از شش بازی در دوران 
پس��اکرونا به رده دوم جدول س��قوط کرده اند و با اين نتايج ديگر اميدی به 
قهرمانی در الليگا ندارند. بارسا در نيوکمپ بازی می کرد و انتظار می رفت تيم 
ستين در مقابل تيم دوم مادريد عرض اندام کند، اما کاتاالن ها برای دومين بازی 
متوالی تن به تساوی دادند تا بهترين نتيجه برای اوج گيری رئال رقم بخورد. 
مسی و هم تيمی هايش در شش بازی اخير ش��ش امتياز حساس را از دست 
داده اند و حاال آنها بايد اميدوار باشند که ختافه تيم زيدان را به دردسر بيندازد. 

    
مصاف با اتلتيکو بی حاشيه نبود و در اين بازی هم تصميمات داور در نتيجه 
تأثيرگذار بود. اين بازی سه ضربه پنالتی داشت؛ يکی برای ميزبان که مسی 
آن را خيلی راحت و با يک ضربه چيپ به گل تبديل کرد و دو پنالتی هم برای 
اتلتيکو. ترشتگن، دروازه بان بارسا اولين پنالتی را مهار کرد، ولی با تصميم 
داور و به کمک  VAR ضربه تکرار شد و گل اول اتلتيکو به ثمر رسيد. در  
نيمه دوم داور تشخيص داد کاراسکو، بازيکن اتلتيکو با خطای سمدو بازيکن 
بارسا سرنگون شده و سومين پنالتی بازی را اعام کرد و اين در حالی بود که 

تصاوير تلويزيونی نشان مي داد خطايی صورت نگرفته است!
    

ليونل مسی يک رکورد جديد ثبت کرد. با اينکه اوضاع در بارسلونا اصًا 
خوب نيس��ت، ولی مهاجم آرژانتينی تاش می کن��د يک تنه تيمش را 
نجات دهد. لئو در بازی با اتلتيکو هفتصدمين گل دوران بازی اش را زد. 
کاپيتان تاکنون ۶30 گل برای بارسا زده و 70 گل هم با پيراهن آرژانتين 
به ثبت رسانده است. منتها شرايط بحرانی اجازه نداد که مسی بيش از اين 
خوشحالی کند. کيکه ستين، سرمربی بارسا اينگونه از درخشش مسی 
صحبت کرد: »کسی نمی تواند تشخيص بدهد که بازيکنی در حد و اندازه 

مسی، سقف موفقيت هايش کجاست.«
    

با اينکه انتقادها از سرمربی باال گرفته و اختاف نظر بازيکنان با سرمربی و 
دستيارانش علنی شده، اما ستين تاش می کند با آرام نشان دادن اوضاع به 
بازی های باقی مانده فکر کند: »از بازی تيم کاماً راضی  هستم. درست است 
که ما نتوانستيم پيروز شويم، ولی در بخش هايی از مسابقه کنترل بازی را 
خيلی خوب در اختيار داشتيم. در مقابل تيمی مثل اتلتيکو اصاً کار راحتی 
نداشتيم. آنها تيمی منظم هستند و من از عملکرد بازيکنانم در ميدان کامًا 
راضی ام. احساس نمی کنم در خطر و در معرض تهديد قرار گرفته ام. خيلی 
ناراحت کننده است که مشکات  ما روز به روز بيشتر می شود. از دست دادن 
دو امتياز اين بازی، يعنی اينکه فاصله مان با قهرمانی بيشتر شده، ولی ما بايد 
به تاش ادامه بدهيم و يادمان باشد که اتلتيکو تيم خوبی است.« با اين حال 
شنيده می شود بارتومئو، رئيس باشگاه بافاصله با سرمربی جلسه اي ويژه 
داشته و او را بابت نتايج ضعيف به دست آمده بازخواست کرده است. قبل از 
اين اخبار زيادی در خصوص برکناری کيکه ستين منتشر شده بود و حاال 

بايد ديد کاسه صبر سران بارسا چه زمانی لبريز خواهد شد. 
    

بازيکنان بارسا خودشان هم می دانند که به لطف عملکرد ضعيف آنها رئال 
شانس اول قهرمانی است و در پنج بازی باقی مانده اين کهکشانی ها هستند 
که تکليف قهرمان اين فصل را روشن می کنند. انتقاد بازيکنان از تاکتيک های 
سرمربی علنی شده و به نظر می رسد که آنها ديگر به دستورات او توجهی 
ندارند. سرخيو بوسکتس، بازيکن اين تيم شرايط ايجاد شده را سخت خواند: 
»اگر تيمی هر دو بازی يک بار، دو امتياز از دست بدهد، مبارزه برای قهرمانی 
فصل برايش خيلی دشوار خواهد شد. ما می دانيم که قهرمانی مان در اين 
شرايط دشوار اس��ت، ولی تاش  خودمان را خواهيم کرد. اتلتيکو حريف 
سرسختی بود. ما حاکم ميدان بوديم و موقعيت های  گلزنی خلق کرديم، ولی 
آن دو پنالتی ما را بدجوری جريمه کرد. واقعاً ناراحت کننده است، ما در نيمه 
اول به معنای واقعی کلمه تيم برتر بوديم. اخيراً در بازی هايی امتياز از دست 

داده ايم که از حريف بهتر بوديم و اين بسيار ناراحت کننده است.«


