
در حالي هفت ماه 
سعيد احمديان

   گزارش
از انتخ����اب 
چيچ  س���کو ا
به عنوان س�رمربي جدي�د تيم مل�ي فوتبال 
مي گ�ذرد که ب�ا توجه به ش�يوع کرون�ا و لغو 
بازي هاي ملي، شمارش معکوس براي رونمايي 

از تيم دراگان همچنان به پايان نرسيده است. 
اگر کرونا نبود و هم��ه چيز عادي پيش مي رفت، 
اين روزها اس��کوچيچ در صورت گ��ذر تيم ملي 
فوتبال از دو بازي سخت دور برگشت که قرار بود 
خرداد ماه امسال برگزار شود، بايد برنامه هايش را 
براي حضور تيم ملي کشورمان در مرحله دوم و 
نهايي تيم انتخابي جام جهاني قطر آماده مي کرد. 
يک ويروس اما همه چيز را به هم ريخت تا دراگان 
که بايد تا امروز حداقل چهار بازي رس��مي روي 
نيمکت تيم ملي فوتبال مي نشس��ت، هفت ماه 
پس از اينکه زير قراردادش با تيم ملي را امضا کرد 
و جانشين ويلموتس ش��د، همچنان در حسرت 
نشستن براي اولين بار روي نيمکت ايران باشد. 
وضعيتي که سبب شده اعتراف کند که طاقتش 
از اين وضعيت طاق ش��ده، اما کاري از دس��تش 
بر نمي آيد و همچنان بايد به انتظار بنشيند. مانند 
بسياري از هم صنفان خود در بيشتر کشورهاي 
جهان تا او در يک برنامه تکراري بيشتر روزها در 
اتاق کارش برنامه هايي را که براي شاگردانش در 

نظر گرفته، مرور کند.
  کابوس کرونا براي اسکوچيچ

اسکوچيچ ش��ايد يکي از بدش��انس ترين مربيان 
تيم هاي ملي دنيا باش��د، مربي اي که تنها کمتر 

از دو هفته پ��س از انتخابش به عنوان س��رمربي 
تيم ملي، کرونا همه برنامه هايش را به هم ريخت. 
17بهمن ماه س��ال گذش��ته وقتي اسکوچيچ به 
عنوان جانش��ين مارک ويلموتس معرفي ش��د، 
فرصت زيادي تا اولين بازي نداش��ت و در کمتر 
از 45روز باي��د تيمي را که مدنظ��رش بود راهي 
ميدان مي کرد. طب��ق برنامه هفت��م و دوازدهم 
فروردين ماه تيم کش��ورمان در آغاز دور برگشت 
انتخابي جام جهاني بايد به مصاف هنگ کنگ و 
کامبوج مي رفت و پس از آن در خرداد 99 در دو 
بازي حساس برابر بحرين و عراق قرار مي گرفت، به 
خصوص که با نتايج ضعيف با ويلموتس که حاصل 
آن دو باخت و دو برد بود، صع��ود ايران از همين 

ابتداي راه به جام جهاني قطر سخت شده است.
با اين حال اسفند گذشته و در حالي که ويروس 
کرونا به سرعت در س��طح جهان در حال شيوع 
بود، رقابت هاي فوتبال انتخابي جام جهاني هم 
مانند خيلي از مسابقات ورزشي کنسل شد و با لغو 
بازي هاي تيم ملي در فروردين و خرداد، اسکوچيچ 
هم خانه نشين شد. پس از فروکش کردن کرونا در 
ارديبهش��ت ماه، کنفدراس��يون فوتبال آسيا با 
هماهنگي فيفا، مه��ر و آبان را به عن��وان تاريخ 
جديد رقابت هاي انتخابي جام جهاني در منطقه 
آسيا اعالم کرد. اسکوچيچ هم طبق برنامه اي که 
فدراسيون فوتبال داده بود، خواهان آغاز اردوي 
تيم ملي از شهريور و برگزاري دو بازي دوستانه 
در فيفادي هاي سپتامبر شد تا تيم ملي براي بازي 
دور برگشت انتخابي جام جهاني آماده شود و او 
هم بتواند سرانجام پس از شش ماه شاگردانش را 

تمرين دهد و آنه��ا را در بازي هاي تدارکاتي هم 
محک بزند. ازبکستان و سوريه دو تيمي بودند که 
گفته شد قرار است تيم ملي کشورمان شهريورماه 

برابر آنها به ميدان برود.
اوج گيري دوب��اره کرونا ام��ا باز ه��م برنامه هاي 
اس��کوچيچ را به هم ريخ��ت. فيفا پ��س از اينکه 
بازي هاي انتخابي جام جهان��ي را از مهر و آبان به 
سال 2021 منتقل کرد، فيفا دي هاي شهريور را 
هم در منطقه آسيا لغو کرد و به تعويق انداخت تا 
اسکوچيچ همچنان حسرت به دل بماند که حتي 
ش��اگردانش را تمرين دهد. در چنين ش��رايطي 
اسکوچيچ که هفته گذش��ته براي تماشاي بازي 
فينال جام حذفي به مشهد رفته بود، نارضايتي اش 
را از اين وضعيت اعالم کرد، اگرچه گفت که همه 
دنيا با اين وضعيت مواجه هستند: »روزهای سختی 
است، زيرا به دليل شيوع کرونا نمی توانيم بازی 
کنيم. البته اين مشکل فقط برای ايران نيست، بلکه 
تمام تيم های دنيا با آن درگير هستند. بی صبرانه 

منتظر برگزاری بازی های تدارکاتی هستيم.«
  طلسم مي شکند؟

عدم برگ��زاري اردو و بازي هاي تيم ملي س��بب 
شده برنامه هاي اسکوچيچ در هفت ماهي که از 
انتخابش به عنوان تيم ملي مي گذرد، بيشتر يک 
برنامه روتين و تکراري باشد. او که تير ماه و پس از 
شروع دوباره ليگ برتر به تهران برگشته، در دو ماه 
و نيم گذشته يا در دفتر کارش در کمپ تيم هاي 
ملي در مجموعه ورزش��ي آزادي تهران همراه با 
دستيارانش برنامه ها و تاکتيک هاي تيم ملي را 
مرور مي کند يا تا هفته پيش ک��ه فصل فوتبال 

باشگاهي به پايان نرس��يده بود، هر هفته يکي از 
بازي هاي ليگ را از نزديک تماشا مي کرد.

هرچند ک��ه ديگر اس��کوچيچ از اي��ن وضعيت 
خسته شده اس��ت، اما به نظر مي رسد قرار است 
سرانجام طلسم شروع اردوها و تمرين تيم ملي 
و بازي هاي تدارکاتي در مهرماه شکس��ته شود. 
فيفا دي هاي شهريور که يک ماه به تعويق افتاد، 
قرار است مهر برگزار شود و اگر موج سوم کرونا 
بار ديگر زنگ تعطيلي مس��ابقات ملي را به صدا 
درنياورد، 12 مهر از اولين ليس��ت اس��کوچيچ 
رونمايي مي شود و اولين اردوي تيم ملي زير نظر 
او استارت مي خورد. براساس برنامه ريزی صورت 
گرفته فدراس��يون فوتبال، تيم ملی در اين اردو 
17 مهر در تاشکند روبه روی تيم ملی ازبکستان 
قرار می گيرد، س��پس در صورت قطعی ش��دن 
برگزاری مسابقه دوم در روز 21 مهر با تيم ملی 

تاجيکستان ديدار خواهد کرد.
حاال ش��مارش معکوس ب��راي رونماي��ي از تيم 
ملي تحت هدايت اس��کوچيچ آغاز شده و اگر باز 
هم دراگان بدشانس نباش��د و کرونا مانع نشود، 
17 مهر در تاش��کند از تيم ملي جديد رونمايي 
مي ش��ود، تيمي که خيلي ها منتظرند که ببيند 
چه تفاوت هايي با تيم ويلموتس و حتي کي روش 
خواهد داش��ت، به خصوص که اسکوچيچ گفته 
اس��ت مي خواهد س��بک بازي تيم ملي را تغيير 
دهد و يک تيم جديد بسازد: »سعی می کنم تيم 
جديدی بسازم، اما امکان دارد از بازيکنان قديمی 
هم استفاده کنيم. در حال حاضر بيشتر تمرکزمان 

روی تغيير سبک بازی تيم ملی است.«
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دنيا حيدري

گالیه های دبیر و قول کمک مجلس به کشتی
دبير در جلسه ای با حجت االسالم موس��وی الرگانی، عضو هيئت رئيسه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اينکه کشتی برای مردم ايران بيش از 
يک ورزش و جزئی از هويت ايران است، تأکيد می کند که بودجه در نظر 
گرفته شده براي اين رشته در شأن کشتی نيست: »از نمايندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی می خواهم که ياری رس��ان ورزش ايران، به ويژه 
کشتی باشند، چراکه اگر بخواهيم به همين صورت پيش برويم ورزشی که 
در دهه های قبل حدود يک ميليون و 600 هزار نفر در آن فعاليت داشتند و 
در حال حاضر به 40 هزار نفر رسيده، شايد تا چند سال ديگر شاهد اتفاقات 
خوبی برای آن نباشيم. اين در حالي است که کشتی در کشور ما يک ورزش 
محسوب نمی شود، بلکه به عنوان يک هويت و جزئی از ايران است، اما بودجه 
آن در شأن اين رشته نيست.« گاليه هايی که قول استفاده از ظرفيت های 

فراکسيون کارآفرينان مجلس برای کشتی را به دنبال داشت.

وعده ها عملي نشده اما براي مدال تالش مي کنیم

ما زمان از دست مي دهیم رقبا آماده مي شوند
عباس آقاکوچکی،      خبر
سرمربي تيم ملي 
بسکتبال باويلچر با انتقاد از عدم برگزاري اردوي تيم 
ملي گفت: »11 ماه ديگر بازی های پارالمپيک توکيو 
آغاز می ش��ود، اما هنوز خيلی از رش��ته ها از جمله 
بس��کتبال باويلچر مجوز فعاليت و آغاز برنامه های 
تمرينی را نگرفته اند. اين در حالی است که در خيلی 
از کشورها با مهيا شدن شرايطی ويژه تمرينات برای 
المپيک و پارالمپيک از سر گرفته شده است. بايد با 
اين ويروس کنار بياييم و کارمان را انجام دهيم، به 

خصوص که خيلی از کشورها با اتخاذ تمهيدات الزم 
شرايط را برای اردوها و تمرينات ملی پوشان  خود 
فراهم کرده اند. تا آنجا که می دانم در کره جنوبی 
مسابقات بسکتبال باويلچر برگزار و تمام شد. تايلند 
هم برگزاری اين رقابت ها را در برنامه دارد. ژاپن نيز 
برگزاری اردوی ماهانه برای ملی پوشانش را در دستور 
کار قرار داده است. در ايران اما هنوز هيچ کاری انجام 
نشده است. برنامه من آماده است، به محض اينکه 
مجوز بدهند تمرينات تيمم را آغاز می کنم. با ادامه 

اين روند فقط زمان را از دست می دهيم.«

سازمان ورزش بسيج از نجمه 
اشرف رامين
      بازتاب

خدمتی تجليل کرد. ليگ برتر 
تيراندازی بانوان با قهرمانی تيم 
مقاومت به پايان رسيد و عملکرد بانوی المپيکی تأثير زيادی در 
قهرمان��ی تيمش داش��ت. برگ��زاری ليگ س��ال 98 با برخی 
مشکالت همراه بود؛ در بخش بانوان تنها شش هفته از مسابقات 
برگزار شد و پس از آن شيوع کرونا، اجازه شروع مجدد رقابت ها 
را نداد. در نهايت نيز فدراسيون تيم های برتر را معرفی کرد و در 
رش��ته تفنگ و تپانچه عن��وان قهرمانی بخش بان��وان به تيم 
مقاومت رسيد. نجمه خدمتی که س��هميه بازی های المپيک 
توکيو را نيز کسب کرده است، در ليگ برتر مهره کليدی تيمش 
محسوب  می شد. ابراهيم قلی پور، رئيس سازمان ورزش بسيج 
در گفت وگو با »جوان« در خصوص تجليل از اين بانوی تيرانداز 
گفت: »خانم خدمتی يکی از قهرمانان رشته تيراندازی هستند 
که از 14 سالگی عضو باشگاه مقاومت بسيج بوده اند. اين بانوی 

تيرانداز در سال های گذشته افتخارات زيادی برای کشورمان 
کسب کرده و در رقابت های بين المللی نيز افتخارات زيادي به 
دست آورده است. در جلسه ای که در باشگاه مقاومت برگزار شد، 
از او به خاطر تالش هايش برای تي��م مقاومت تجليل به عمل 
آورديم و هديه ای به او تقديم کرديم. همه ما اميدواريم که نجمه 
خدمتی تمريناتش را در مسير حضور در المپيک به خوبی ادامه 
دهد و در نهايت هم در توکيو افتخاری ديگر به ارمغان آورد.«  
رئيس سازمان ورزش بسيج در ادامه به حمايت های اين سازمان 
از ورزشکاران المپيکی اشاره کرد: »در دوره گذشته بازی های 
المپيک چند نفر از المپيکی های ايران از جمله پوريا نوروزيان و 
محسن شادی عضو تيم مقاومت بودند. جامعه ورزش بسيج هم 
تالش می کند تا ورزش��کارانمان را در بحث تمرينات و اجرای 
برنامه ها ياری رساند. بدون شک اين کمک ها بی تأثير نخواهد 
بود و همه ما تالش می کنيم تا ملی پوشان المپيکی کشورمان با 

دست پر به بازی های توکيو اعزام شوند.«

تجليل سازمان ورزش بسيج از نجمه خدمتی
قلی پور: از ورزشکاران المپیکی 

حمایت می کنیم

با ش��روع تمرينات تيم ملي تکواند 
فريدون حسن

      چهره
روحيه تازه اي به ملي پوشان اين رشته 
المپيک��ي دمي��ده ش��ده اس��ت. 
هوگوپوشان حاال با انگيزه اي مضاعف از تالش براي کسب سهميه 
المپيک و حت��ي حضور پرق��درت در آوردگاه ب��زرگ ورزش جهان 
مي گويند. آرمين هادی پور، ملي پوش تکواندوي کشورمان با اشاره به 
شرايط روحي خوب حاضران در اردو مي گويد: »واقعاً خوشحاليم که 
اردوها دوباره آغاز ش��ده است. طبيعی اس��ت که با توجه به تعطيلی 
تمرينات اردويی از رقبا عقب تر باشيم، اما با شروع مجدد اردوها و زمان 
زيادی که تا المپيک باقی مانده است، اين عقب افتادگی 
جبران مي شود و حتي ش��رايطمان بهتر از گذشته 
خواهد شد. تکواندو ورزش لحظه هاست و نمی توانيم 
برای کسب مدال در المپيک به کسی قول بدهيم، 
اما مطمئن باش��يد من و ميرهاشم حسينی برای 
کسب مدال در المپيک از توانمان بيشتر خواهيم 
گذاشت. تمام تالش خود را برای شادی دل مردم و 
اينکه جواب زحمت های ساليان اخير خود را بگيريم، 
انجام مي دهيم.« وی با انتقاد از عدم تحقق وعده هاي داده 
ش��ده از س��وي مس��ئوالن عنوان مي کند: »رئيس هيئت 
تکواندوی گيالن هيچ کاری برای من انجام نداده است. قرار بود 
بعد از کسب سهميه المپيک به من خانه بدهند، و حقوقي در نظر 
بگيرند که هيچ کدام محقق نشده  است. استاندار نيز هيچ کاری 

انجام نداد و حتی يک تبريک خوش و خالی هم نگفت.«

شيوا نوروزي

فرصت برباد رفته و خواب مسئوالن
هفت ماه گذش��ت، اما آب از آب تکان نخورده، به طوري که گويی تعويق 
يک ساله المپيک به واسطه شيوع کرونا فرصتی طاليی بوده برای آقايان تا 

فارغ از هرگونه دغدغه ای به استراحت بپردازند.
تعويق المپيک کار را برای بسياری سخت کرده است؛ آنها که سرمايه گذاری 
کرده بودند، ژاپنی ها که حساب ويژه ای روی اين رقابت ها باز کرده بودند يا 
حتی ورزشکارانی که اين آخرين فرصت حضورشان در بزرگ ترين رويداد 
ورزشی دنيا بود و بعد از آن ديگر سن و سال شان اجازه تکرار چنين حضوری 
را به آنها نخواهد داد. برای برخی اما اين فرصتی طاليی بود تا عقب افتادگی ها 

و فرصت هايی را که تا آن زمان سوخت داده بودند، جبران کنند.
اگرچه شيوع کرونا که تنها  دليل تعويق المپيک بود، ورزش را در سراسر 
دنيا تعطيل کرد، اما پرواضح بود که اين تعطيلی دائمی نيست و بساط اين 
ويروس جمع شود يا نه، رشته های ورزشی راهی برای آغاز فعاليت های 
خود خواهند يافت. همين مس��ئله خيلی ها را بر آن داش��ت تا از همان 
نخستين روزهای تعطيلی بساط ورزش شروع کنند به برنامه ريزی برای 
پساکرونا يا حتی روزهايی که بايد کج دار و مريز با اين ويروس به زندگی 
عادی بازگشت و در کنارش راه و روش يک زندگی متفاوت را آموخت. به 
همين دليل مهم هم بود که بعد از چند ماه کرکره ورزش هم مانند بسياری 
از کسب و کارها باال داده شد و رشته های ورزشی با رعايت اصولی خاص 
و پروتکل های بهداشتی کار خود را از سر گرفتند. اتفاقی که اما در ورزش 

ايران همچنان تصميمی قاطع برای آن اتخاذ نشده است!
صدالبته يکی، دو ماهی می شود که برخی رشته های ورزشی رقابت های خود 
را از سر گرفته اند و برخی رشته های ديگر هم به تناوب در حال اخذ مجوز برای 
شروع فعاليت های خود هستند، اما آنچه به وضوح ديده می شود بی برنامگی 
و بالتکليفی ورزشی است که رشته های مختلف آن يک به يک در پی اخذ 
مجوز برای شروع مجدد فعاليت های خود هستند. بی برنامگی و بالتکليفی 
که گاليه ها و نارضايتی های مربيان و ورزشکاران سند واضح و شفاف آن است. 
مربيانی که دغدغه زمان از دست رفته را دارند و هنوز نمی دانند چطور بايد 
شرايط را برای آماده سازی بازيکنان مهيا کنند، وقتی هيچ برنامه ای ريخته 
نشده و نهايت کار انجام ش��ده امروز تالش برای گرفتن جواز از سرگيري 

فعاليت های رشته های مختلف توسط رؤسای فدراسيون هاست و بس.
کمتر از يک س��ال ديگر رقابت های المپيک و پارالمپيک آغاز می ش��ود، 
اما هنوز بس��ياری از رشته های ورزشی موفق به کس��ب مجوز برای آغاز 
فعاليت های خود نشده اند و همچنان در تقال برای کسب مجوز هستند و 
آنهايی هم که اين خان را پشت سر گذاشته اند هنوز برنامه درستی برای 
برپايی اردوهای تمرينی و آماده سازی برای بزرگ ترين رويداد ورزشی را 
ندارند. حال آنکه شرايط بدنی بازيکنان نيز در طول مدت قرنطينه بدون 
شک با افت فاحشی رو به رو شده و تالش ها برای رسيدن به شرايط آرمانی 

بايد چند برابر قبل باشد، اما آيا شرايط مهيای اين امر است؟
مسئله امروز دغدغه حضوری پرقدرت در بزرگ ترين رويداد ورزشی است 
که تعويق يک ساله آن هم نتوانسته فرصتی برای مهيا شدن شرايط و جبران 
کاستی ها و عقب افتادگی ها باشد. دغدغه ای که به نظر می رسد تنها ذهن 
ورزشکاران و مربيان را به خود مشغول کرده و ذهن آقايان مسئول در کميته 
ملی المپيک و وزارت ورزش را به خود مشغول نکرده که شاهد هيچ اقدام قابل 
توجه و چشمگيری در طول اين مدت نبوده ايم و تنها چيزی که شاهد بوده ايم 
گله ها، نارضايتی ها و دغدغه های ورزشکارانی بوده که در دروان کرونا بيش از 
هر زمان ديگری در تنگنا قرار گرفته اند و تا ديروز اگر دغدغه شان تنها مسائل 
مالی بود و کمبود امکانات، حاال در شرايطی قرار گرفته اند که حريفان شان 
در سراسر دنيا با استفاده بهينه از تعويق يک ساله المپيک دارند خود را تا بن 
دندان مسلح می کنند، اما اينها هنوز نمی دانند ورزش ايران با خود چند چند 
است و چه خوابی برای فرصتی که کمافی السابق در حال از دست رفتن است، 
ديده، آن هم در حالی که در بسياري از کشورها با مهيا شدن شرايطی ويژه 
مانند قرنطينه، ورزشکاران وارد اردو ش��ده اند و تمرينات به خصوص برای 
المپيک و پارالمپيک از سر گرفته شده است و برنامه ها برای آماده سازی در 
همان دوران قرنطينه ريخته شده تا کمترين فرصتی از دست نرود، چراکه اين 
مسئله دور از ذهن نبود که شايد کرونا حاال حاال ها باقی بماند و مردم در سراسر 
جهان مجبور شوند که با اين ويروس شوم کنار بيايند و کارهای خود را با تغيير 
روش زندگی و رعايت مسائل بهداشتی ادامه دهند و ورزش نيز در همين 
راستا با اتخاذ تمهيدات الزم شرايط را برای برپايی اردوها، برگزاری تمرينات 
و مسابقات فراهم کند. راهکارها و تفکراتی که نشان از دغدغه پساکرونا در 
سراس��ر جهان دارد که نمونه آن را می توان در نحوه بازگشت به کار ورزش 
کشورهای مختلف ديد. همان دغدغه ای که در مسئوالن بلندرتبه ورزش 
ايران ديده نمی شود که اگر   می شد امروز خيلی ها همچنان در صف اخذ مجوز 
نبودند و بسياري ديگر هم که اين مرحله را رد کرده اند با بالتکليفی هاج و واج 
به آينده ای نامعلوم خيره نمی شدند تا همين اندک فرصت باقی مانده هم که   

می شد بهترين استفاده را از آن برد با خواب خرگوشی آقايان برباد برود.

رونالدو دبل کرد، خروس ها دوباره کرواسی را بردند
کریس در 8 قدمی رکورد شهریار

تيم های فرانسه و پرتغال با کس��ب دومين پيروزی خود در ليگ ملت ها شبی 
خاطره انگيز را پشت سر گذاش��تند. خروس ها توانستند برد شيرين فينال جام 
جهانی 2018 را مقابل کرواسی تکرار کنند و دبل رونالدو و نزديک شدن او به رکورد 
آقای گلی علی دايی )109 گل( در بازی با سوئد هم موجب شادمانی پرتغالی ها شد. 

انگليسی ها اما در زمين دانمارک با تساوی بدون گل زمينگير شدند. 
  حمله به رکورد دايی

بعد از غلبه بر کرواسی، گذشتن از سد س��وئد برای پرتغال اهميت زيادی 
داشت. شاگردان سانتوس وظايف شان را به خوبی انجام دادند و کريستيانو 
رونالدو با دو گلی که به سوئد زد، يک برد ديگر را به تيم کشورش تقديم کرد. 
با اين دو گل، تعداد گل های زده ملی کريس به 101 گل رسيد و حاال او بيش 
از هر زمان ديگری برای زدن گل های بيشتر و عبور از رکورد دايی مصمم 
است. قطعاً زدن هشت گل ديگر برای مهاجم اول پرتغال کار سختی نخواهد 
بود. بازيکن 35 ساله در حالی صد و شصت وپنجمين بازی ملی اش را انجام 
داد که عالوه بر زدن 101 گل، 40 پاس گل نيز به هم تيمی هايش داده است. 
کريس همچنين در مصاف با سوئد دهمين گلش را از روی ضربه ايستگاهی 
به ثمر رس��اند. رونالدو فعاًل دومين گلزن برتر دنيا محس��وب می شود. او 
همچنين بهترين گلزن تاريخ رئال مادريد )450 گل( و  بهترين گلزن ليگ 

قهرمانان )170 گل( نيز لقب گرفته است. 
  تبريک پله و حمايت سانتوس 

کريس رونالدو در پايان بازی از انگيزه زيادش برای گلزنی های بيشتر گفت: 
»آنچه من در دوران فوتبالی ام انجام داده ام، مشخص است. ديگر نيازی ندارم 
چيزی را ثابت کنم و هر وقت هم که الزم باشد در زمين نشان خواهم داد. از 
اينکه رکورد 100 گل را رد کرده ام خيلی خوشحالم. اول به اين خاطر که تيم 
پيروز شد و اين هدف ما بود، بعد هم به خاطر عبور از رکورد 100 گل و رسيدن 
به 101 گل ملی.« روزنامه اسپانيايی مارکا نيز در مورد نزديک شدن رونالدو به 
علی دايی نوشت: »رونالدو بهترين گلزن فعال در رده ملی است. او فقط 9گل 
با علی دايی، آقای گل فوتبال دنيا فاصله دارد تا اين عنوان را به نام خودش 
ثبت کند.« پله اسطوره فوتبال برزيل هم که 77 گل ملی در کارنامه دارد در 
پيامی توئيتری عبور رونالدو از 100 گل زده ملی را تبريک گفت: » فکرش را 
می کردم که قرار است زدن صدمين گل ملی رونالدو را جشن بگيريم، ولی او 
صد و يکمين گل را هم زد. تبريک به کريستيانو رونالدو که به يک رکورد جديد 
فوتبالی رسيد.« فرناندو سانتوس، سرمربی پرتغال هم از گلزن تيمش تمجيد 
کرد: »تيمی که بهترين بازيکن دنيا را در اختيار دارد، اگر او را در ترکيبش 
نداشته باشد تيم بهتری نخواهد بود. رونالدو دائم رکورد می شکند و درست 
زمانی که همه فکر می کنند ديگر تمام شده باز هم رکوردهای جديدی برای 

شکستن پيدا می کند. موفقيت و رکوردشکنی برای او منبع انگيزه است.«
  نقاط ضعف فرانسه

شاگردان ديديه دشان يکبار ديگر تيم کرواسی را مغلوب کردند. برد 4 بر2 
يادآور پيروزی فرانسه مقابل اين تيم در فينال جام جهانی دو سال پيش 
بود. سرمربی خروس ها به رغم اين پيروزی به نقاط ضعف تيمش اشاره کرد: 
»اينکه ما در اين مقطع مشکالتی داريم، چيز خوبی است. در دو بازی اخير 
هفت تغيير در ترکيب تيم به وجود آوردم، اما به دنبال بهانه گيری نيستم. 
اين سيستم بازی مزيت ها و معايبی دارد، اما ضروری است که به بازی با اين 

سيستم ادامه دهيم تا به آن عادت کنيم.«
  توقف سه شيرها

در گروه 2 س��طح A، سه شيرها مقابل دانمارک متوقف ش��دند. اخراج دو 
بازيکن )فيل فودن و ميس��ون گرين وود(  از اردوی تيم حواش��ی زيادي را 
برای انگليسی ها ايجاد کرده بود. با اين حال گرت ساوت گيت، سرمربی تيم 
از تصميمی که گرفته پشيمان نيست: »تنها با اعمال يکسری تغييرات در 
ترکيب  تيم بازيمان شتاب گرفت و توانستيم خالقيت بيشتری به حرکاتمان 
بدهيم، اما فراموش نکنيد که ما با بازيکنانی به ليگ ملت ها آمده ايم که هنوز 
به اندازه کافی تمرين نکرده اند و آماده نيستند. در خصوص دو بازيکن اخراج 
شده هم بايد بگويم آنها تبعات کارشان را می دهند و بايد درک کنند از بازيکن 
تيم ملی انگليس چه انتظاری می رود. با هر دوی آنها صحبت کردم و ميسون و 
فيل می دانند کاری که کرده اند با توجه به شرايط کرونا قابل قبول نبوده است. 
آنها برای اينکه دوباره دعوت شوند بايد بتوانند اعتماد تيم ملی را جلب کنند.« 

در ديگر بازی اين گروه هم بلژيک 5 بر يک ايسلند را شکست داد.

 قرارداد فوتبالیست ها 
باید شفاف باشد

فوتبال ايران اکنون يک شرايط بحرانی و 
بغرنج دارد که بخشی از اين شرايط بحرانی 
در بخ��ش مديريت باش��گاه ها و ب��ه ويژه 
باشگاه های خصولتی است. اين باشگاه  های 
خصولتی يا حتی فرات��ر از آن از مديريت 
قوی  برخوردار نيستند و تخصص کافی در 
امر ورزش و به خصوص روابط بين الملل و 
اقتصاد بين الملل ندارند. باشگاه ها 70درصد 
از بودجه خود را صرف جذب و دس��تمزد 
بازيکن می کنند، اما متأسفانه از متخصصان اقتصاد و عقد قرارداد بين المللی 
بی بهره هستند يا خود مديران اين باش��گاه ها نمی خواهند از وجود اين 
متخصصان استفاده کنند، به همين دليل شاهد بحران شديدی در فوتبال 
هستيم که نتيجه اش اين ش��ده که فدراسيون و س��ازمان ليگ حضور 
خارجی ها را به طور کلی در فوتبال ايران ممنوع اعالم کرده تا اين مسئله را 
از ريشه قطع کند. در شرايط کنونی اين ممنوعيت درست است، هرچند اگر 
بخواهيم در درازمدت به آن نگاه کنيم ممنوعيتی منطقی به نظر نمی رسد. 
وقتی نمی توانيم در باشگا ه ها تحول اساسی ايجاد کنيم و فوتبال به دست 
اهلش سپرده نمی شود شايد در کوتاه مدت ممنوعيت حضور خارجی ها 
بتواند راه حل مناسبی باشد، اما در درازمدت ما بايد از بازيکنان خارجی 
استفاده کنيم و با جهان فوتبال تعامل داشته باشيم. اگر به کشورهای ديگر 
نگاه کنيم، می بينيم آنها از حضور خارجی ها در فوتبال شان نتايج و ثمرات 
خوبی گرفته اند، اما برای ما اينطور نبوده است. ممنوعيت حضور خارجی ها 
در فوتبال ايران يک توفيق اجباری است برای اينکه منافع و منابع مالی 
کشورمان و باشگاه ها حفظ شوند و بتوانيم در مسير رشد کيفی هم قرار 
بگيريم. پنهان بودن رقم قراردادها درست نيست. قراردادها بايد شفاف 
باشند و همه بدانند فوتباليست ها چقدر دستمزد می گيرند و براساس آن 
نيز بايد ماليات شان را بپردازند. چطور يک کارمند قبل از دريافت حقوق 
مالياتش را می پردازد، پس فوتباليست ها هم بايد ماليات بدهند. البته به 
شرط اينکه مشخص شود ماليات بازيکنان و مربيان در کجا هزينه می شود. 
به عنوان مربی ماليات داده ام، اما نمی دانم اين ماليات در چه زمينه ای صرف 
شده، آيا صرف زيرساخ�ت ها و زمين های ورزشی شده يا نه. اگر چنين بود، 
حاضر بودم ماليات بيشتری بدهم، اما چون هزينه ماليات اهالی فوتبال 

مشخص نيست، همه سعی می کنند کمتر ماليات بدهند.

بيژن ذوالفقارنسب 

 کارشناس فوتبال

نه حق اعتراض داریم، نه حرفمان به جایی می رسد
کرونا شرايط ورزشکاران را سخت تر کرده، به طوری که گاليه هايی که صدالبته 
بحق هم هستند تمامی ندارد. مهدی يزدان خواه با نارضايتی از شرايط موجود 
می گويد که نه کاری هست و نه حقوقی، اما اعتراض های شان هم راه به جايی 
نمی برد: »تا سال آينده که مسابقه نداريم. هر چقدر مايه بگذارند آش می خورند. 
اگر می خواهند دوباره نتيجه آسيايی )کسب مدال برنز بازی های آسيايی بعد 
از 44 سال( تکرار شود بايد به بازيکنان روحيه بدهند و سرمايه گذاری بيشتری 
کنند. موفقيت به سادگي حاصل نمی ش��ود، اما در حال حاضر همه در خانه 
خوابيده ايم. نمی گويم تمرين انفرادی نداريم، ولی چه فايده دارد، انگار خوابيم. 
روزها را سپری می کنيم، کار و حقوق نداريم، فشار زيادی روی همه بازيکنان 

است و اکثراً به دنبال شغل آزاد و پيدا کردن شاگرد هستند.«

دراگان حسرت به دل!
7 ماه انتظار دراگان اسکوچيچ براي رونمايي از شاگردانش که کرونا آن را مرتب عقب مي اندازد


