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در فاصل��ه يک 
حامد قهرماني

     خبر
هفته به برگزاري 
بازي برگشت دو 
تيم بارسلون و ناپولي در مرحله يک هشتم نهايي 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا اعتراض س��ران 
باشگاه ايتاليايي به برگزاري اين مسابقه در اسپانيا 
با توجه به موج دوم ش��يوع ويروس کرونا در اين 
کشور شدت بيشتري پيدا کرده است. شهرهاي 
اس��پانيا از جمله بارس��لون اين روزها دوباره در 
وضعيت هش��دار قرار گرفته اند و همين مسئله 
باعث شده س��ران ناپولي با تهديد يوفا خواستار 
رسيدگي بيشتر به اين مسئله و حتي تعويق بازي 
يا جابه جايي محل آن شوند.  آئورليو د الئورنتيس، 
رئيس باشگاه ناپولي از يوفا به خاطر برگزاری ديدار 
ناپولی و بارسلونا در اس��پانيا به شدت اعتراض و 
اعالم کرد اگر به خاطر اين بازی اتفاقی برای شان 
بيفتد جهنم بپا خواهد شد. وي در يک مصاحبه با 
اشاره به اينکه اکنون در مرکز کاتالونيا موج دوم 
کوويد 19 آغاز شده، دوباره به شدت از برگزاری 
ديدار بارس��لونا و ناپولی در اس��پانيا انتقاد کرد. 
الئورنتيس اظهار کرد: در يوفا مانند سه ميمون 
خردمند عمل می کنند: نمی بينم، نمی ش��نوم و 
صحبت نمی کنم. اگر در بارسلونا اتفاقی برای ما 

رخ دهد،  همانطور که در فيلم گالدياتور می گويند: 
»جهن��م بپا خواه��د ش��د.« سرمنش��أ نگراني 
ايتاليايي ها از حضور در اسپانيا به ديدار جنجالي 
ليورپول و اتلتيکومادريد برمي گردد. ديداري که 
گفته مي شود سبب اصلي شيوع ويروس کرونا در 
انگلستان پس از بازگشت ليورپول از اسپانيا بود. 
همين مسئله حاال سران ناپولي را بر آن داشته تا 
به هر نحو ممکن به برگزاري اين بازي در اسپانيا 
اعت��راض کنند. دي��دار رفت دو تي��م در ناپل با 
تس��اوي يک – يک به پايان رس��يد و حاال همه 
منتظرند تا ببينند در پايان بازي 18 مرداد کدام 
يک از دو تيم راهي مرحله بعد مي شوند. ديداري 
که حاش��يه هاي کرونايي آن بيش��تر از حواشي 
فوتبالي اش سروصدا به را انداخته است و بايد ديد 

سرانجام برگزاري آن به کجا مي رسد.

ش�روع موج دوم 
دنيا حيدري
   گزارش

کرونا همزمان شده 
اوج گی��ری  ب�ا 
کمک ه�ای مؤمنان�ه، ب�ه خص�وص در بی�ن  
ورزش�کارانی ک�ه دغدغ�ه م�ردم خ�واب را از 
چشمان ش�ان ربوده اس�ت. قصدش�ان اما تنها 
گذاش�تن تکه  نان�ی در س�فره مردم نیس�ت و 
ماه هاست که طرح درآمدزایی را هم در کنار توزیع 
اقالم بهداشتی و غذایی دنبال می کنند. مؤسسه 
خادمین علی بن ابیطالب)ع( چند ماهی است که 
یک همراه جدی�د را در کن�ار خ�ود دارد؛ اکرم 
خدابنده، کاپیتان تیم ملی تکواندوی بانوان کشور 
و دارنده مدال نقره بازی های آس�یایی اینچئون 
کره جنوبی که بعد از حضور در مناطق سیستان 
آرزو کرد که  ای کاش 10 سال پیش با رسول خادم 
آشنا  می شد و در چنین مسیری گام برمی داشت.

    
 حض�ور در مناطق مح�روم، آن هم در 
چنین فصلی از س�ال که گرم�ا و حاال 
بیماری )کرونا( بیداد می کند کار چندان 

ساده ای نیست. 
درست است؛ گرما بيداد می کند، اما کافی است 
يک بار رفته باشيد و از نزديک ديده باشيد آنچه 
را که ما ديديم. باورش سخت است، شما از گرما 
نفس کشيدن برايتان سخت است، اما آنها با پای 

برهنه روی زمين سوزان قدم برمی دارند. 
 به نظر می رسد عمق فاجعه تأثیر زیادی 
روی کاپیتان تیم ملی تکواندوی بانوان 

ایران داشته است. 
مثل فيلم های سينمايی می ماند، وسط بيابانی که 
تا چشم کار می کند هيچ چيز ديگری نيست، يک 
کپر می بينيد با خانواده ای هفت، هش��ت نفری، 
بدون هي��چ امکاناتی. نه زيراندازی، نه وس��ايل 
گرمايشی يا سرمايش��ی. نمی دانيد از کجا بايد 
شروع کنيد. آگاهی ش��ان را باال ببريد، خوراک 
و پوشاک ش��ان را تأمين کنيد يا به بهداش��ت و 
درمان شان برسيد. آنقدر سخت است که خادم 
مدام گوشزد می کند صبور باشيم و اجازه ندهيم 
اوض��اع روی اعصابمان تأثير بگ��ذارد و خدايی 
نکرده پرخ��اش کنيم. وقتی اينه��ا را می بينيد، 
ديگر نمی توانيد س��اده رويت��ان را برگردانيد و 

خودتان را به نديدن بزنيد.
 خیلی ه�ا معتقدن�د که رس�یدگی به 

مناطق محروم به عهده دولت است.
بله، وظيفه مسئوالن است و هر روز سعی می کنم 
با پست هايم و به هر طريق ممکن از آنها خواهش 
کنم تا نگاهی به اين مردم محروم داشته باشند. 

باور کنيد سخت نيس��ت، مگر ما چند روستای 
محروم داري��م. اما نمی توانيم چون مس��ئوالن 
توجه و رسيدگی نمی کنند ما هم چشم ببنديم و 
شانه از زير بار مسئوليت خالی کنيم. نمی خواهد 
راه دوری برويم. کافی است حواسمان به همين 
همسايه کنار دس��تی خودمان باشد. با همدلی 
می توان هر مش��کلی را برطرف کرد. کافی است 
خودخواه نباشيم، اما متأسفانه ما خودمان هم به 
اندازه همان مسئولی که کار نمی کند ايراد داريم، 
ولي فقط بلديم از ديگران ايراد بگيريم و خودمان 
را نمی بينيم. فاصله دست و زبان زياد است، حرف 
زدن که خرجی ندارد. به همين دليل اس��ت که 
اکثر ما فقط بلديم خوب حرف بزنيم و خوب ايراد 

بگيريم، اما پای کار که می رسد لنگ می زنيم.
 قب�ل از آنکه با گروه خادم و مؤسس�ه 
خادمین علی بن ابیطالب)ع( همکاری 
کنید هم دغدغه کمک رسانی به مردم 

را داشتید؟
بله، هميش��ه دغدغه مردم را داش��تم. ما مردم 
صبوری داريم که با مشکالت بی شماری دست 
به گريبان هس��تند. پيش از اين ب��ا خيريه ترنم 
و خانه اوتيس��م کار کرده بودم، اما خيلی اتفاقی 
شرايطی پيش آمد که بتوانم در کنار آقای خادم 
و دوستان شان همکاری کنم. اين بهترين اتفاق 
زندگی من بود،  ای کاش 10 س��ال قبل با آقای 
خادم آش��نا  و وارد اي��ن راه  می ش��دم، نه اينکه 
کار ساده ای باش��د ها. وقتی به خانه برمی گردم 
شايد باورتان نشود، ولی خيلی از لحاظ روحی و 
روانی تحت فش��ار قرار می گيرم و با وجود اينکه 

می گويند خيلی مغرور هس��تم ب��ه خيلی ها رو 
مي زنم و حتی التماس مي کن��م که گامی برای 
اين مردم بردارند اما متأسفانه خيلی ها دست رد 
به سينه ام مي زنند. اين خيلی آزار دهنده است. با 
وجود اين هميشه اميدوارم و معتقدم يک روزنه 
اميدی وجود دارد و از آقای خادم ياد گرفته ام که 
دست از تالش برندارم، خصوصاً وقتی می بينم که 
چطور خستگی ناپذير به مردم کمک می کند، در 
حالی که االن می توانست پشت يک ميز به عنوان 
رئيس بنشيند، اما خودش را وقف ياری رساندن 
به مردم کرده و خوشحالم که می توانم در کنارش 

درس زندگی بياموزم.
 استقبال مردم از قهرمانان کشورشان 

چطور بود؟ 
بس��ياری از آنها تلويزيون ندارند ک��ه بخواهند 
چيزی تماشا کنند و بدانند ما قهرمان هستيم. 
البته خيلی ها هم می دانند و خيلی خوش��حال 
می ش��وند و ما را که می بينند ان��گار نوری ديده 
باش��ند مظلومانه جلو می آيند و نيازهای شان را 
می گويند. روزهای اول که می رفتم، بچه ها دورم 
جمع  می شدند و می گفتند خاله برايمان دمپايی 
آوردی، توپ آوردی و اين براي��م جالب بود که 
در اين س��ختی به فکر ش��ادی و بازی هستند. 
اين خيلی خوش��حال کننده بود، ام��ا اين بار که 
رفتيم، می گفتند خاله ما شب ها از گرما خوابمان 
نمی برد، اينجا درد زياد است. حضور ورزشکاران 
می تواند الگو سازی کند، می تواند مردم را تشويق 
به ياری کند. بخدا اگر دست به دست هم بدهيم 
با همدل��ی می توانيم ب��ار بزرگ��ی از دوش اين 

خانواده های محروم برداريم. تک تک ما مسئوليم 
و وظيفه داريم. 

 انتظارات شان از مسئوالن چیست؟
امکان��ات اولي��ه، جاهايی می رويم ک��ه حتی آب 
هم ندارند. همانط��ور که گفتم بدون ش��ک اين 
وظيفه مسئوالن است که رسيدگی کنند، اما وقتی 
نمی کنند وظيفه ماست. من ورزشکار مسئوليت 
اجتماعی دارم، نمی توانم بی تفاوت باشم. نگاهمان 
بايد تغيير کند. بخدا همه جای دنيا سختی هست. 
من چند صباحی در لندن زندگی کردم، مردم صبح 
تا شب کار می کنند و روز تعطيل شان را استراحت، 
اما زياد کار می کنند. جوان های ما امروز فقط ايراد 
می گيرند، ما استاد غر زدن و ايراد گرفتن هستيم. 
من قبول دارم کم و کاستی زياد است، مسئوالن 
رسيدگی نمی کنند، اما تک تک ما می توانيم مثل 
رسول خادم باشيم و با مسئوليت پذيری و گرفتن 
دست يکديگر بر مش��کالت فائق آييم. تنها کافی 
است به راحتی س��رمان را برنگردانيم و چشم بر 

واقعيت نبنديم.
 اما تا چه زمانی می ش�ود به این کمک 

کردن ها ادامه داد؟
درس��ت می گوييد، ب��ه همين دليل اس��ت که 
داريم به آنها کار ياد مي دهيم. س��وزن دوزی ياد 
داديم، پارچه و نخ در اختيارش��ان می گذاريم تا 
امرارمعاش کنند. کافی است کمی فکر کنيم و با 
فکر و با دلمان پيش برويم. بخدا که درصد زيادی 
از مشکالت حل می ش��ود، در اوج مشکالت هم 
روزنه اميدی وجود دارد، به شرطی که ببينيم و 

بخواهيم که ببينيم.
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سعيد احمديان شیوا نوروزی

پس از قبول سرمربیگري تیم زیر 23 سال یوونتوس 
پيرلو: مسير درست همين است

بارسا – ناپولي، زیر سایه سنگین کرونا 
جهنم به پا مي شود!

آندره آ پيرلو را بايد 
فريدون حسن

     چهره
يکي از ستاره هاي 
تکرار نش��دني 
باشگاه يوونتوس دانست. بانوي پير اروپا تاکنون 
نام هاي زيادي را به خود ديده، نام هاي بزرگي که 
داشتن هر کدام از آنها آرزوي تيم هاي ديگر اروپايي 
بوده اس��ت. پيرلو بدون هيچ شکي يکي از همين 
نام هاست. او 164 بازي براي يووه انجام داده، چهار 
بار سري آ را با اين تيم فتح کرده و در مجموع بين 
سال هاي 2011 تا 2015 هفت جام قهرماني را با 
يوونتوس به دست آورده است. برخورداري از چنين 

کارنامه اي طبيعتاً مي تواند پشتوانه خوبي براي 
سپردن بخشي از آينده يووه به پيرلو باشد. 

اما اين اتفاق بعد از پنج سال جدايي او از 
يووه افتاد. پيرلو روز جمعه رس��ماً به 
عنوان مربی تيم زير 23سال يوونتوس 

منصوب شد.  اينکه چرا پيرلو بعد از 
پنج س��ال ح��اال اين 
مسئوليت را قبول و از 
تيم هاي پايه شروع 
کرده دالليل جالبي 
دارد که مي تواند يک 
کالس درس بزرگ 

براي تمامي آنهايي باشد که تصور مي کنند بالفاصله 
بعد از خداحافظي بايد کت و شلوار سرمربيگري  
يک تيم بزرگ را به تن کنند، به خصوص براي برخي 

ستاره هاي فوتبال خودمان!
پيرل��وي 41 س��اله می گويد پي��ش از قبول اين 
س��مت از باش��گاه های بزرگ ليگ برتر انگليس 
پيشنهادهايی داشته اس��ت، اما با رد آنها تصميم 
گرفته به باشگاه سابقش يووه برگردد و هدايت تيم 
زير 23ساله هايش را بر عهده بگيرد: »من مربيان 
زيادی داشتم که از همه آنها چيزهای زيادی ياد 
گرفتم. آنچلوتی، ليپی، کونت��ه و آلگری، ولی به 
نظرم هر کس بايد راه خودش را برود. تيم من 
بايد خوب بازی کند. بايد هميشه برای 
پيروزی بجنگد. وقتی فوتباليست بودم 
از خيلی چيزها ب��دم می آمد و حاال 
به عنوان مربی نمی خواهم ش��اهد 
آنها در تيمم باش��م. همه مي گويند 
بايد از گوارديوال و زيدان تقليد کنم، 
ولی کسی که به آنجا مي رسد 
بايد لياقتش را داشته باشد. 
احس��اس مي کنم مس��ير 
درس��ت ب��رای ش��روع 
مربيگری ام همين است.«

خدابنده: كم كاري مسئوالن باعث بي تفاوتي ما نمي شود

 حضور تحسین برانگیز ورزشکاران در موج دوم کمک هاي مؤمنانه 
در گفت وگوي »جوان« با کاپیتان تیم ملي تکواندوي بانوان

 ورزشکاران 
مبارزه با كرونا را یاد گرفته اند

مهرزاد خليليان، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اميدوار است شرايط به 
گونه ای پيش برود که اين ستاد بتواند از مهرماه به بعد مجوز گسترش 
فعاليت های ورزش��ی در تمام رشته ها را به ش��رط رعايت پروتکل های 
بهداش��تی صادر کند. خليليان در اين رابطه ب��ه خبرگزاری مهر گفت: 
»ورزش��کاران ما ياد گرفته اند که چگونه با اين وي��روس مبارزه و آن را 
کنترل کنند. رعايت پروتکل ها هم جدی تر از قبل ش��ده اس��ت. شايد 
به همين دليل است که مسئوالن فدراسيون ها برای مسابقات خود در 
ماه های آينده در حال برنامه ريزی هستند. تالش ما هم بر اين است که 
فعاليت های ورزشی از مهرماه گس��ترش پيدا کند، اما اين نيز منوط به 

وضعيت کرونا در کشور و تصميمات ستاد ملی مبارزه با آن است.«

 پرداخت بودجه فدراسيون ها 
متناسب با عملکردشان

وزارت ورزش گويا تصميم گرفته اس��ت از امسال با توجه به عملکرد هر 
فدراسيون ورزشی به آنها بودجه بدهد. در اين راستا مهدی علی نژاد، معاون 
وزير ورزش ديروز در مجمع عمومی فدراس��يون واليبال گفت: »مبنای 
پرداختی ما به فدراسيون ها با توجه به تصميم جديد موفقيت و ارزيابی 
عملکرد آنهاست و ديگر مثل گذش��ته عمل نمی کنيم. در هفته آينده 

تفاهمنامه اي با فدراسيون ها می بنديم تا عملکرد آنها را ارزيابی کنيم.«

اشرف رامین

 قهرمانان 
گوشت قربانی بازی سياسيون 

ورزش ايران گرفتاری های فراوان��ی دارد که هر چند وقت يک بار يکی 
از اين مشکالت خودنمايی می کند، مانند حواشی انتخابات کميسيون 
ورزشکاران کميته ملی المپيک که همچنان ادامه دارد، انتخاباتی که به 
رويارويی تلخ قهرمانان و مدال آوران کشورمان منجر شد و حاال مشخص 
شده که اين اختالفات ريشه در خارج از ورزش داشته است. هادی ساعی 
که در آن انتخابات توانست رأی اکثريت را به دست آورد و رئيس شود در 
مصاحبه ای که ديروز با راديو داشت از دخالت سياسيون در ورزش پرده 
برداشته و عنوان کرده است که »تمام اختالفات از بيرون به کميسيون 
تزريق   می شد؛ جلسات لغو   می شد و اجازه نمی دادند اعضا در آن شرکت 
کنند. ورزشکاران با هم مشکلی ندارند، بلکه اين سياسيون هستند که 

ورزشکاران را مقابل هم قرار می دهند.« 
افشاگری هادی س��اعی که پرافتخارترين ورزشکار ايران در المپيک 
اس��ت و امروز هم به عنوان رئيس کميس��يون ورزش��کاران فعاليت 
می کند، پرده از معضلی برداش��ته که سال هاست ورزش کشورمان با 
آن روبه رو اس��ت و هرچه جلوتر می رويم، چنين مشکالتی پررنگ تر 
می شود و به حواش��ی تأس��ف انگيزی در ورزش ايران دامن می زند. 
تازه تري��ن نمونه آن هم��ان انتخابات کميس��يون ورزش��کاران بود، 
ورزشکارانی که قرار بود مدافع منافع ورزش باشند برای يک انتخابات 
از خجالت ه��م درآمدند. ب��ه گفته س��اعی اين اختالفات ريش��ه در 
دو بهم زنی سياستمدارانی دارد که وارد ورزش شده اند و برای رسيدن 
به منافع شان، مسير انتخابات يک کميسيون را طوری جلو برده اند که 
روی قهرمان برابر قهرمان باز شود و مدال آوران و چهره های مشهوری 
که قرار است در يک جبهه برای گرفتن حق ورزشکاران تالش کنند در 

دو جبهه مقابل هم قرار می گيرند.
نمونه چنين حواشی که بر سر کميسيون ورزشکاران آمده در ورزش 
بارها تکرار شده اس��ت و کم مديرانی نبوده اند که وارد ورزش شده اند 
و ش��روع به يارگيری در بين چهره های معروف و قهرمان کرده اند تا 
بتوانند کارشان را جلو ببرند. در رشته  پرطرفداری مانند فوتبال شاهد 
بوده ايم که دخالت های بی جای برخی سياس��يون و مديرانی که يک 
شبه از يک فضای کار کاماًل متفاوت وارد ورزش شده اند چه آسيب ها 
و زخم هايی به ورزش کش��ورمان زده و در مواقعی فوتبال و حتی کل 

ورزش را هم تا پای تعليق برده است.
هنوز که هنوز است، اتفاق تلخی که تابستان 93 در پرسپوليس افتاد 
از ياد نرفته است، اتفاقی که حرمت اس��طوره های فوتبال را شکست. 
آن روزي که مدير تازه کار پرس��پوليس که به واسطه خويشاوندی با 
يکی از معاونان وزارت ورزش پايش به فوتبال باز ش��ده بود، در حالی 
که علی دايی هنوز سرمربی پرس��پوليس بود، دست حميد درخشان 
را گرفت و به محل تمرين برد تا در يک روز پرس��پوليس دو سرمربی 
داش��ته باش��د و حرمت اس��طوره ای مانند دايی زير پا گذاشته شود. 
مي توان از مديران غيرورزشی هم گفت که با توجه به عدم شناخت و 
ناکارآمدی شان چه سوء مديريت هايی که از خودشان بجا نگذاشتند و 
بدون اينکه بازخواست شوند، رفتند. مانند مديری که از حوزه نامربوط 
وارد ورزش شد و قراردادهای ميلياردی را بدون هيچگونه ضابطه ای 
در فوتبال باب کرد تا فوتباليستی که تا قبل از آن با چندصد ميليون 
زير قراردادش را امض��ا می کرد، امروز ديگر به کمت��ر از چند ميليارد 
رضايت ندهد. قراردادی که مدير مربوط با توجه به پرداخت پول آن از 
بيت المال، دغدغه ای برای کم و زياد کردنش نداشت، چون قرار نبود 

به جايی پاسخگو باشد.
با توجه به چنين لطماتی که ورزش از حضور مديران غيرورزش��ی يا 
چهره های سياسی خورده، بهتر است مديرانی که برای سروسامان دادن 
به اوضاع وارد فضای ورزش می شوند از همان ابتدای ورودشان مشی 
متفاوت نسبت به زمان حضورشان در پست های سياسی و غيرورزشی 
به کار بگيرند، به خصوص که ورزش کشور آنقدر کمبود و مشکل دارد 

که وارد کردن بازی های سياسی به آن وضعيت را دشوارتر کند. 
 بدون شک در اين صورت بايد از حضور مديرانی که با توجه به ارتباط 
سياسی شان می توانند گره های زيادی از مشکالت ورزش را حل کنند، 
اس��تقبال کرد و به اين مديران برای حضور در پس��ت های مديريتی 
ورزش کشور ميدان بيشتری دارد. مديرانی که ورزشکاران را گوشت 
قربانی بازی های سياسی شان نکنند و هر وقت احساس خطر کردند 

آنها را بازيچه مطامع سياسی خود نکنند.

خواب خرگوشی فدراسیون فوتبال در قبال فوتسال بانوان
هدیه خيرین را به حساب خود نگذارید

بيش از دو سال از قهرمانی تيم ملی فوتسال در آسيا می گذرد و همچنان 
خبری از پاداش 22 ميليون تومانی فدراسيون نيست. حاال که يک خير 
مبلغی را به عنوان پاداش به اعضای تيم داده است، برخی  قصد دارند آن 

را به فدراسيون نسبت دهند. 
    

وقتی بانوان فوتساليست ارديبهشت سال 97 برای دومين بار روی سکوی 
قهرمانی قاره کهن ايستادند و فدراسيونی ها با آب و تاب از پاداش و تجليل 
سخن می گفتند، خيلی ها تصور نمی کردند وعده آقايان تا اين اندازه توخالی 
باشد، آن هم در حالی که از آن زمان تاکنون ميلياردها تومان خرج تيم مردان 
شده است. خنده دارتر اينکه فدراسيون هميشه دم از بی پولی زده و می زند، 
اما برای پاداش ميلياردی تيم کی روش هميشه بودجه بود و برای حضور چند 
ماهه ويلموتس هم مبلغی نزديک به 40 ميليارد تومان ناقابل بايد پرداخت 
شود. در اين اوضاع بلبشو پی بردن به اصل ماجرا چندان هم سخت نيست؛ 
فدراسيون فوتبال برای پرداخت پاداش بانوان قهرمان آسيا مشکل مالی دارد، 

اما اين مشکالت هرگز دامن تيم ملی فوتبال مردان را نگرفته است!
    

اخيراً يک خير خراسانی مبلغی را به عنوان هديه قهرمانی به تيم بانوان اهدا 
کرده است. با اينکه کاماًل مشخص اس��ت که اين هديه، آن پاداش کذايی 
فدراسيون نيست، اما به داليل نامعلومي اين شائبه برای برخی  ايجاد شده که 
باالخره فدراسيون دست به جيب شده و حق تيم قهرمان را با دو سال تأخير 
پرداخت کرده است.  دروازه بان تيم ملی فوتسال نسبت به اخبار منتشر شده 
در مورد پاداش فدراسيون واکنش نشان داد. فرزانه توسلی در گفت وگو با 
تسنيم گفت:  »فدراسيون فوتبال پاداش قهرمانی در مسابقات آسيايی را 
هنوز پرداخت نکرده و خبر دريافت پاداش مربوط به يک خير مش��هدی 
است که مبلغی را به ملی پوشان هديه کرده است. ما اين موضوع را در فضای 
مجازی هم منتشر کرديم که اين هديه به پاداشی که فدراسيون فوتبال به 
ما قول داده است، ربطی ندارد.« توسلی با اشاره به حرکت خيرخواهانه اي 
که انجام شده، اظهار داش��ت: »اين حرکت خيرخواهانه را هيئت فوتبال 
خراسان رضوی انجام داده و طی مکاتباتی که هيئت خراسان رضوی با اين 
خير مشهدی داشته، او گفته است به خاطر خودش و دخترش هديه ای را به 

عنوان »خسته نباشيد« به بازيکنان تيم ملی فوتسال داده است.«  
    

22 ميليون وعده داده شده اگر امروز هم پرداخت شود ديگر تأثيری در 
زندگی حرفه ای و شخصی ملی پوشان نخواهد داشت؛ نه از بعد انگيزشی و 
نه از بعد اقتصادی. با توجه به افزايش بی رويه قيمت ها بدون شک قهرمانان 
آسيا هدف شان تنها رسيدن به پاداش نيست، بلکه با اين کار قصد دارند 
به فدراسيون چند ستاره يادآوری کنند کدام تيم برای شان جام قهرمانی 
آورده و کدام تيم جز هزينه و حاشيه خروجی نداشته است. حق گرفتنی 
است و ملی پوشان هم کماکان به دنبال رسيدن به حق شان هستند، با اين 
تفاوت که پاداش تيم های ديگر از طريق معاون وزير و با مساعدت معاون 

اول رئيس جمهور به دست شان می رسد. 

 پله پله تا سرمربيگری
 حرفه ای گری یعنی همين

صبر، حوصله و کسب تجربه فاکتورهای الزم برای موفقيت در هر حرفه ای 
است، واال اگر قرار باشد هر فردی در اولين گام بدون داشتن صالحيت، دانش و 
شايستگی هاي الزم مسئوليت های مهم را بپذيرد قطعاً بايد منتظر ناکامی های 
بزرگ باشد. اين موارد در ورزش روز دنيا، به ويژه در فوتبال حرفه ای کاماًل 
رعايت می شود. اين اصول برای اسطوره های فوتبال جهان هم اهميت زيادی 
دارد تا جايی که هرگز حاضر نمی شوند با يک تصميم اشتباه هم اعتبار خود 
را زير سؤال ببرند و هم باشگاه محبوب شان را به دردسر بيندازند. ستاره های 
مشهور بعد از بازنشستگی برای ورود به جرگه مربيان کارشان را از رده های 
پايه آغاز می کنند تا پس از کس��ب تجربه الزم برای نشستن روی نيمکت 
تيم های بزرگ آماده شوند. در فوتبال وطنی ما اما خبری از اين همه تواضع، 
صبوری و کسب تجربه نيست و هر بازيکن اس��م و رسم داری تا سنش باال 
می رود، به فکر بازنشستگی می افتد، از سرمربيگری تيم های بزرگ می گويد 
و جالب تر اينکه تيم های ليگ برتری هم برای شان فرقی نمی کند که بازيکن 
سابق، تجربه و توانايی مربيگری در باالترين سطح را داشته باشد يا نه. در واقع 

برای مديران ما اسم و رسم از مسائل فنی مهم تر است! 
عملکرد فنی، نتايج به دس��ت آمده و حتی رفتارهای خارج از زمين مربيان 
تازه کار ايرانی، ناديده گرفتن فاکتورهای حرفه ای را به وضوح نشان می دهد. 
بسياری از مربيان جوان داخلی مان کار در رده های پايه را هرگز نمی پذيرند. 
آنها حتی حاضر نمی شوند به عنوان دستيار مربيان باتجربه کارشان را آغاز 
کنند. آنها عالوه بر رؤيای سرمربيگری تيم های پرطرفدار، مدعی هستند که 
ظرفيت الزم برای سرمربيگری تيم ملی بزرگساالن در جام جهانی را دارند. 
در حالی که واقعيت چيز ديگری است و اين عده که متأسفانه در فوتبال ايران 
تعدادشان کم هم نيست، حتی قادر به کنترل خشم و عصبانيت خود در کنار 
زمين نيستند و استرس ش��ان را به تيم هم منتقل می کنند. در صورتی که 
مربيان موفق برای ورود به باالترين سطح فوتبال عجله نمی کنند و در عوض با 
تجربه اندوزی آماده پذيرفتن مسئوليت های بزرگ می شوند. اميدواريم اينگونه 
تفکرات حرفه ای در فوتبال کشورمان نيز روزی جا بيفتد و فوتباليست های 

وطنی با تصميمات احساسی آينده خود را به خطر نيندازند.


