
مراسم کمک هاي 
سعيد احمديان

   گزارش
مؤمنانه واليبال در 
دي�روز  حال�ي 
برگزار شد که به دليل بدسليقگي صورت گرفته 
در انتخاب روز برگزاري مراسم، جاي مربيان و 
چهره هاي شاخص اين ورزش با توجه به برگزاري 
اين مراس�م در روز برگزاري لي�گ، خالي بود!

س��الن واليبال مجموعه ورزش��ي آزادي تهران 
ديروز ميزبان کمک هاي مؤمنانه واليبالي ها بود. 
پس از برگزاري اين رزمايش در چند فدراسيون، 
ديروز نوبت به اهالي توپ و تور رس��يد تا همت 
باالي شان را در کمک به مردمي که پس از شيوع 
کرونا در زندگي شان به سختي افتاده اند، نشان 
دهند. در اين مراسم که با توجه به برگزاري ليگ 
واليبال روز يک شنبه، بدون حضور ملي پوشان، 
بازيکنان و مربيان برگزار شد، جمعي از مسئوالن 
فدراسيون، وزارت ورزش و بسيج به سالن واليبال 
فدراسيون واليبال آمدند و 130 بسته کمک هاي 

معيشتي به نيازمندان اهدا شد.
   کمک هاي مؤمنانه در راستاي مسئوليت 

اجتماعي
محمدرضا داورزني، رئيس فدراس��يون واليبال 
در ابتداي اين مراس��م به شرايط سخت کشور با 
توجه به تحريم هاي ظالمانه اشاره کرد: »با توجه 
به شرايط سختي که دش��منان در کشورمان به 
وج��ود آورده اند و اين روزها س��خت تر از جنگ 
تحميلي که مبارزه مستقيم با دشمن داشتيم، 
مي گذرد و  فشارهاي مختلفي از سوي دشمنان 
به کشور وارد مي شود و همه تالش شان را انجام 
مي دهند تا مردم را به زانو در آورند، اما مقاومت 

و پايمردي مردم مانع رسيدن آنها به هدف شان 
شده است. در حال حاضر ش��رايط اقتصادی به 
گونه ای است که اقشار ضعيف جامعه تحت فشار 
هستند و رسالتی سنگين بر عهده مردم است که 

به يکديگر کمک کنند.«
رئي��س فدراس��يون واليبال در ادام��ه برگزاري 
رزمايش، کمک هاي مؤمنانه را لبيک به خواسته 
مقام معظم رهبري عن��وان کرد: »ب��ا توجه به 
شرايط اقتصادي سخت کش��ور که فشار زيادي 
را به اقش��ار ضعيف جامع��ه وارد ک��رده، امروز 
اين رس��الت برعهده همه ماس��ت ک��ه آنچه در 
توان داريم، بگذاريم و کم��ک کنيم. واليبال در 
راس��تای لبيک به فرامين مق��ام معظم رهبری 
برای مش��ارکت در نهضت کمک به مددجويان 
تحت حمايت، قش��رهای ضعيف و خانواده های 
نيازمند جامعه، اقدام به برگزاری مراسم کمک 

مؤمنانه کرده است.«
به گفته داورزني اين کمک ها ادامه خواهد داشت: 
»فدراس��يون واليب��ال پيش از نيز در راس��تای 
مس��ئوليت اجتماعی خ��ود در دوران زلزله به 
مردم کمک کرده بود و در ش��رايط فعلی کشور 
نيز از هيچ کمکی برای رفع مشکالت مردم دريغ 
نخواهد کرد. برای کمک به مردم به همين يک بار 
بسنده نمی کنيم، زيرا واليبال کشور همان گونه 
که در ش��ادی ها و موفقيت ها لبخن��د روی لب 
مردم می آورد، رسالت ديگری نيز دارد و بايد در 

سختی ها و مشکالت کنار مردم باشد.«
  فدراسيون هاي ورزشي پاي کار کمک مؤمنانه

عبدالحميد احمدي، مع��اون فرهنگي و ورزش 
همگاني وزارت ورزش ه��م کمک هاي مؤمنانه 

را در راستاي مسئوليت اجتماعي جامعه ورزش 
دانست: »در راستاي استمرار کمک مؤمنانه که 
جامعه ورزش کشور از مردادماه آغاز کرده و امروز 
فدراس��يون واليبال ميزبان کمک هاي مؤمنانه 
جامعه ورزش اس��ت و در پاس��خ به فرمان مقام 
معظم رهبری، اين حرکت تا پايان بحران کرونا 
ادامه خواهد داشت. مسئوليت اجتماعی جامعه 
ورزش، کمک رسانی به مردم و به ويژه نيازمندان 
اس��ت، اي��ن کار را در فدراس��يون های مختلف 
ورزشی ادامه می دهيم تا گامی هرچند کوچک 
در کاه��ش آالم مردم برداريم. به خاطر ش��يوع 
کرونا اقشار مختلفي از جامعه از جمله بخشي از 
جامعه ورزش آس��يب ديده اند و فدراسيون هاي 
مختلف ورزشي در اين راس��تا همراه و هم قدم 

شده اند و اين کار را ادامه مي دهند.«
احمدي با اشاره به همزماني مراسم کمک هاي 
مؤمنانه با هفته دفاع مقدس، به نقش ورزشکاران 
در زمان جنگ و بحران کرونا پرداخت: »جامعه 
ورزش کشور در دفاع مقدس نقش بسيار پررنگي 
داشت و قهرمانان و ورزش��کاران در دوران دفاع 
مقدس در خ��ط مقدم مبارزه با دش��من حضور 
داشتند و حاصل آن يک کارنامه درخشان است. 
حاصل حضور درخشان جامعه ورزش در هشت 
سال دفاع مقدس، 5 هزار شهيد ورزش است که 
به آنها افتخار می کني��م. پهلواناني واقعي که در 
دفاع از مردم و اين آب و خاک در جبهه ها حضور 
پيدا کردند و خون پاک شان را نثار کردند. جامعه 
ورزش ايران امروز ه��م در حرکت های پهلوانی 
پيشگام اس��ت و در مقابل تهاجم نابرابر، تحريم 
و تهديد دشمن، ايس��تاده و همراه مردم است و 

تالش می کند که مسير شهدا، جانبازان و آزادگان 
را ادامه دهد.«

  کمک هاي مؤمنانه در راستاي منش پهلواني
مه��دي ميرجليل��ي، رئيس س��ازمان بس��يج 
ورزشکاران هم معتقد اس��ت ورزشکاران مانند 
قرار گرفتن روي س��کو، امروز هم ب��ا حضور در 
کمک هاي مؤمنانه دل نيازمندان را شاد مي کنند: 
»در جهت تحقق منويات حضرت آقا، رزمايش 
کمک هاي مؤمنانه در کشور فراگير شد و جامعه 
ورزش هم در ميدان بودند و حماس��ه اي وصف 
نشدني خلق کردند. ورزشکاران به فرمان حضرت 
آقا لبيک گفتند و ب��ا توجه ب��ه روحيه و منش 
پهلوانانه اي که دارند در اين امر خير ش��رکت و 
کمک کردند. ورزش��کاران همان طور که با قرار 
گرفتن روي سکو و کسب مدال دل مردم را شاد 
مي کنند با حضور در کمک هاي مؤمنانه نيز دل 

نيازمندان را شاد کردند.«
ميرجليلي از ادامه کمک هاي مؤمنانه در س��اير 
فدراسيون ها خبر داد: »يکي از دستاوردهاي دفاع 
مقدس، دستگيري از نيازمندان و مردمداري بود 
و اين فرهنگ تا امروز در جامعه ورزش جاري و 
ساري است. همانطور که ورزشکاران کشورمان 
در زمان دفاع مق��دس ايفاي نقش کردند، امروز 
هم براي کمک به مردم پاي کار آمده اند. تاکنون 
رزمايش کمک هاي مؤمنانه در فدراسيون هاي 
کشتي، ورزش هاي همگاني، جانبازان و معلوالن، 
وزنه برداري و واليبال برگزار شده و اين کار توسط 
فدراس��يون هاي ديگر در هفته هاي آينده ادامه 
پيدا مي کند تا جامعه ورزش به رسالت و تکليفي 

که دارد جامه عمل بپوشاند.«
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فريدون حسن

طارميدرپورتوهمپنالتیمیگیرد
کمتر از يک دقيقه وقت الزم بود براي اينکه مهدي طارمي پيروزي پورتو 
در هفته اول رقابت هاي ليگ  پرتغال را تضمين کند. طارمي در حالي 
به ميدان رفت که عقربه ها دقيقه 87 بازي را نشان مي دادند. پورتو 2 بر 
يک جلو بود، اما فشار براگا براي زدن گل تساوي لحظه به لحظه بيشتر 
مي شد. طارمي به ميدان آمد و درس��ت کمتر از يک دقيقه بعد با نفوذ 
در محوطه جريمه پنالتي گرفت تا الکس تليس آن را به گل سوم پورتو 
تبديل کند و خيال راه راه پوشان راحت ش��ود. طارمي با درخشش در 
همين چند دقيقه ثابت کرد که حرف هاي زيادي براي گفتن در ترکيب 

پورتو طي هفته هاي آينده خواهد داشت.

هفت��ه پنج��م 
 دنيا حيدري

    ليگ قهرمانان آسيا
رقابت های ليگ 
قهرمانان آسيا 
در حالی امشب با برگزاری ديدار دو نمايند ديگر 
ايران پيگيری می شود که پرسپوليس می تواند با 
هت تريک پي��روزی، صعودش ب��ه مرحله بعد را 
قطعی کند، اما سپاهان که سرنوشتش دست ديگر 
رقبای گروه است تنها با يک برد می تواند کورسوی 

اميدی به آينده داشته باشد!
  90 دقيقه تا صعود

قهرمان ليگ برتر ايران موفقيت هايش را در ليگ 
قهرمانان آسيا نيز ادامه داده و در دو بازی اخير 
کوچک ترين شباهتی به تيمی که اين رقابت ها 
را آغاز کرده بود، نداشت. هرچند که پرسپوليس 
همچنان مشکل بزرگش يک تمام کننده تمام عيار 
اس��ت تا بتواند ضربات آخر را به ثمر برس��اند. با 
وجود اين با دو برد پياپی، يحيی تيمش را به صدر 
گروه رسانده و حاال س��اعت 22:30 امشب بايد 
شاگردانش را در ديداری حساس و حياتی برابر 
الدحيل که اصلی ترين رقيب سرخپوشان است 
روانه ميدان کند. ديداری که يحيی آن را بسيار 
س��خت، اما حياتی می خواند: »نگاه به شکست 
هفته قبل الدحيل نمی کنيم. حريف امش��ب ما 
مدعی صع��ود از گروه و قهرمانی در آسياس��ت. 
الدحيل تيمی با امکانات و بازيکنان خيلی خوبی 
است. با توجه به دو برد قبلی و شکست الدحيل، 
کار ما مقابل اين تيم به مراتب س��خت تر ش��ده 
و کسب س��ه امتياز بازی اصاًل آسان نيست، اما 
به عنوان صدرنش��ين در فکر صعود هستيم و به 
هيچ عنوان به س��ادگی از امتياز کامل اين بازی 
نمی گذري��م. پرس��پوليس و بازيکنانش از بازی 
کردن و بردن خسته نمی شوند و ما همچنان به 
دنبال برد هستيم، می خواهد حريفمان الدحيل 
باش��يد يا التعاون يا هر تيم ديگ��ری. برای برد 
می جنگي��م، چون هدفم��ان صعود ب��ه عنوان 
صدرنشين گروه است، فقط بايد در زدن ضربات 

آخر اندکی بادقت عمل کنيم.«
الدحيل بازی های اي��ن فصل را يک��ی در ميان 
واگذار کرده اس��ت. ش��اگردان الرکراکی در گام 
نخست پرسپوليس را 2 بر صفر شکست دادند، اما 
مقابل التعاون با نتيجه مشابه شکست خوردند. در 
شروع دوباره اين رقابت ها نيز الشارجه را 2 بر يک 
بردند، اما در بازی برگشت مقابل همين تيم تن به 
شکست پرگل و سنگين ۴ بر 2 دادند و حاال بايد 
مقابل پرسپوليس��ی به ميدان بروند که هر شش 
امتياز دو بازی قبلی را از آن خود کرده و با تکيه بر 
صدر جدول گروه C انگيزه و روحيه خوبی برای 
صعود به عنوان صدرنش��ين و همچنين گرفتن 
انتقام شکست دور رفت دارد. شايد به همين دليل 
مهم اس��ت که وليد الرکراکی، سرمربی الدحيل 
تأکيد دارد ش��اگردانش کار سختی مقابل ياران 
يحيی دارند: »بعد از شکس��ت مقابل الش��ارجه 
کار ما سخت شده اس��ت. ضمن اينکه می دانيم 
مقابل تيم بزرگی به نام پرسپوليس بازی داريم که 
گذشتن از سد آن اصاًل آسان نيست، خصوصاً که 
پرسپوليس در دو بازی اخيرش نشان داد که چه 
تيم خوب و قدرتمندی است. با وجود اين در اين 

بازی هيچ گزينه ای جز برد پيش روی خود نداريم 
و بايد با تمام قوا وارد زمين شوم تا بتوانيم به برد 
در اين بازي دس��ت يابيم.« البته الدحيل در اين 
بازی مهدی بن عطيه، ملی پوش مراکشی خود را 
به دليل اخراج در بازی قبلی به همراه ندارد. با اين 
حال حريف امشب پرسپوليس بازيکنان تکنيکی 
چون معز علی گلزن، علی عفيف و محمد مونتاری 
را دارد و بعيد است که از بابت عدم حضور بن عطيه 
خيلی آسيب ببيند. هرچند که يحيی هم نشان 
داده پرسپوليس او حتی با نفراتی که تازه به تيم 
اضافه شده اند و فرصت هماهنگ شدن کافی را 
نداشته اند هم می تواند بازی خوبی را به نمايش 
بگذارد و نتيجه دلخواه را بگيرد. اتفاقی که بايد ديد 
در اين بازی هم رخ می دهد تا کار صعود قهرمان 
ليگ ايران به مرحله بعد قطعی شود يا نه. تساوی 
در اين ب��ازی هم نتيجه بدی برای پرس��پوليس 

نيست، اما برد صعود را قطعی می کند.
   شانس آخر

اوضاع سپاهان در شروع دوباره رقابت های ليگ 
قهرمانان از س��اير نماينده های اي��ران بهتر بود. 
زردپوش��ان اصفهانی اگرچه در رده س��وم قرار 

داشتند، اما فاصله آنها با تيم اول و دوم گروه تنها 
يک امتياز بود. با اين حال در ادامه اين رقابت ها 
سپاهان نتوانست آنطور که انتظار می رفت حاضر 
شود و حاال در شرايط بسيار س��ختي قرار دارد، 
چراکه سرنوشتش برای صعود نه دست خودش 
که دست النصر و السد است، به طوری که پيروزی 
السد در بازی امشب مقابل النصر به معنای پايان 
تلخ و ناکام اين فصل از رقابت های ليگ قهرمانان 
آسيا برای سپاهان اس��ت، اما پيروزی النصر کار 
را به بازی پايانی می کش��اند و اگرچه باز هم کار 
زردپوشان اصفهانی س��اده نيست، اما کورسوی 
اميدی وجود دارد. البته اگر سپاهان موفق شود 
در بازی امش��ب از س��د العين ام��ارات، حريف 
تک امتيازی گروه عبور کند. تيمی که در شروع 
اين رقابت ها شکست سنگينی را مقابل نماينده 
اصفهانی ايران متحمل شد، اما س��پاهان امروز 
شباهتی به تيمی که مقابل العين امارات به ميدان 
رفت و حريف را به زانو درآورد، ندارد. سپاهان با 
همان سه امتياز هفته اول مقابل العين و دو باخت 
پياپی برابر النصر راه دشواری برای کسب سهميه 
دارد. هرچند که به نظر می رسد مجتبی توتوني، 
 سرمربی سپاهان هنوز هم نااميد نيست: »بازی با 
العين بسيار مهم و آخرين شانس ما برای صعود به 
مرحله بعد است. العين يکی از تيم های باکيفيت 
غرب آسياست، اما چاره ای جز برد نداريم، چراکه 
در غير اين صورت صعودی وجود نخواهد داشت. 
اين آخرين شانس ماس��ت، بايد از گذشته درس 
بگيريم، به جل��و بنگريم و به آين��ده فکر کنيم. 
می دانيم در ص��ورت پيروزی الس��د برابر النصر 
ديگر شانسی نداريم، اما انسان به اميد زنده است و 
اميدوارم اتفاقات شانس صعود ما را نگيرد.« البته 
عجيب نيست که پدرو امانوئل، سرمربی العين نيز 
درست مانند سپاهانی ها به دنبال کسب هر سه 
امتياز بازی باشد: »با کمال احترام به سپاهان، ما 
به دنبال سه امتياز اين بازی هستيم و می خواهيم 

نتيجه ديدار رفت را جبران کنيم.«

خیزپرسپولیسیحییبرایصعودبهمرحلهبعد
شانس آخر سپاهان و راهی دشوار

حامد قهرماني
پهلوانانهمیشهماندگار

جنگ که شروع شد ساک هاي شان را کنار گذاشتند و کوله برداشتند. 
لباس ورزشي را از تن درآوردند و لباس رزم پوشيدند تا ثابت کنند قبل 
از آنکه قهرماني را آموخته باش��ند، راه و رس��م پهلواني را خيلي خوب 
ازبر کرده اند. اينگونه شد که پالک ها جاي مدال هاي شان را گرفت و از 
سکوهاي شرف و جوانمردي بجاي سکوهاي جهاني و المپيک باال رفتند 

و در تاريخ ايران اسالمي و ورزش کشور جاودانه شدند.
حرف از جوانان ورزشکاري است که انتخاب سختي را پيش رو داشتند. 
انتخابي بين قهرماني و کس��ب افتخار و دف��اع از آب و خاک و ناموس 
کشور. حرف از جواناني است که در ميدان ورزش براي خود نام ونشاني 
داشتند و حريفان را يکي پس از ديگري پشت سر مي گذاشتند، اما آن 
روزها ميدان نبرد، جاي ديگري بود و حريف، حريفي ديگر و آنها نبرد 

با اين حريف را برگزيدند.
حرف از جواناني چون ابراهيم هادي، رضايي مجد، سعيد طوقاني، حسن 
غازي، محمد قورچاني و هزاران جوان ورزشکار ديگر است که نشان ها و 
مدال هاي قهرماني را با ستاره هاي شرف عوض کردند تا هيچ متجاوزي 
جرئت نکند به خاک ايران اسالمي چپ نگاه کند. امروز آغاز هفته دفاع 
مقدس است و چقدر جامعه ورزش به خود مي بالد که در اين دفاع هشت 
ساله نمره قبولي گرفته است و با تقديم 5 هزار شهيد ورزشکار، 5 هزار 
ش��هيدي که هر کدام شان مي توانس��تند قهرماني باشند در مسابقات 
جهاني و حتي مهم تر از آن المپيک، اما ماندگار شدن ايران اسالمي را به 

مدال و قهرماني ترجيح دادند.
جامعه ورزش کشور به خود مي بالد که جواناني را تربيت کرده که حتي 
امروز هم وقتي الزم باش��د مي توانند با انتخاب درست ميدان مبارزه با 
دشمن را به ميدان ورزش ترجيح دهند. اين را 120 شهيد مدافع حرم 
جامعه ورزش مي گويند و اين يعني ورزش کشور با وجود تمام حاشيه ها 
و برخي کج رفتاري ها راه خود را به درس��تي طي کرده و در بزنگاه  ها از 

امتحان هاي سخت سربلند بيرون آمده است.
جوانان ديروز راه و رسم پهلواني را به خوبي نشان دادند و جوانان امروز هم 
خيلي خوب اين راه را يافتند. جوانان ورزشکار ديروز از مدال و جان شان 
گذشتند و جوانان ورزشکار امروز با درايت و هوشمندي اين مبارزه و جهاد 
را به نوعي ديگر ادامه مي دهند. نمونه اش تمام قهرماناني هستند که در 
طول سال هاي پس از دفاع مقدس در دفاع از آرمان هاي انقالب اسالمي 

چشم روي موفقيت، مدال و عنوان بستند تا از مظلوم دفاع کنند.
ترديدي نيست که اين تفکر ادامه همان تفکر شهداي دفاع مقدس است 
و اگر الزم باش��د با همان روش هم جلو خواهد رفت، چون مبارزه ادامه 
دارد و تا مبارزه ادامه دارد جوانان اين مرز و بوم لحظه اي حاضر به کوتاه 
آمدن در برابر دشمن نيستند، درست مانند اينکه در برابر هيچ حريفي 

در ميدان ورزش کوتاه نمي آيند.
جامعه ورزش کشور در طول سال هاي پس از دفاع مقدس نشان داد که 
همواره در کنار مردم است و با درک به موقع اوضاع و احوال کشور و مردم 
مي تواند التيام بخش دردهاي جامعه باشد. حضور گسترده ورزشکاران 
در امدادرساني ها در بالياي طبيعي، کمک هاي مؤمنانه و مواردي از اين 
دست ثابت کرد که جوانان ورزشکار اين مرز و بوم هر جا که الزم باشد 
لباس خدمت را به جاي لباس ورزش بر تن مي کنند و به ميدان مي آيند 

تا باري از مردم روي زمين نماند. 
دفاع مقدس، سيل، زلزله و بيماري ميدان هاي امتحان سخت ورزشکاران 
کشور بود. امتحان هاي سختي که ورزشکاران، مدال آوران و قهرمانان 
سربلند از آنها خارج شدند و ثابت کردند که پهلوانان ايران هستند، پيش 
از آنکه قهرمان باش��ند و مدال آور. ثابت کردند که خوب مي دانند فقط 
کسب مدال نيست که دل مردم کشورشان را شاد مي کند و خنده را روي 
لبان شان مي نشاند. ثابت کردند که پهلوانان نمي ميرند، حتي اگر دوران 

قهرماني شان کوتاه باشد.

جنگ قدرت در کاتاالن باال گرفت 
مسيبرگبرندهرؤسايبارسا

بارس��لونا در آغاز رقابت هاي فصل جدي��د الليگا اوضاع آش��فته اي را 
تجربه مي کند. ماجراي جدايي ليونل مس��ي و ماندن او در بارس��ا در 
کنار شکس��ت هاي غيرقابل باور اين تيم در فصل گذش��ته باعث شده 
انتقادها از بارتومئو، رئيس اين باشگاه به اوج خود برسد و حاال همه رسماً 
خواهان کناره گيري او از بارسا هستند. جمع آوري بيش از 20 هزار رأي 
براي برکناري بارتومئو نش��ان دهنده اوضاع وخيم رئيس بارسا در اين 
روزهاست، اوضاعي که ش��ايد به برکناري او ش��ش ماه زودتر از موعد 

برگزاري انتخابات رياست باشگاه در اسفند ماه 99 منجر شود.
با اين حال بارتومئو اين روزها سعي مي کند هر طور شده وجهه خراب 
شده خود را نزد هواداران بارسا ترميم کند. او سعي دارد از ماندن مسي 
در بارس��ا به عنوان يک برگ برنده در اين مبارزه به سود خود استفاده 
کند. بارتومئو که خوب مي داند اگر مسي از بارس��ا جدا مي شد او هم 
رفتني بود، با اش��اره به ماندن فوق س��تاره و تأثير تالش هايش در اين 
خصوص مي گويد: »من نمی توانس��تم اجازه دهم که مس��ی باشگاه 
بارسلونا را ترک کند. او بهترين بازيکن تاريخ فوتبال است و اين تيم به او 
نياز دارد. داشتن مسی ضمانتی برای موفقيت است. ما از اينکه توانستيم 

باعث ماندن مسی شويم بايد به خودمان تبريک بگوييم.«
البته بارتومئو خوب مي داند که اين فرافکني ه��ا نمي تواند تأثيري بر 
خشم هواداران بارسا نسبت به او داشته باش��د و او مجبور است نهايتاً 
ظرف شش ماه آينده با رياست بارسا وداع کند. اتفاقي که همانطور که 
عنوان شد ش��ايد خيلي زودتر از حد تصور بارتومئو روي دهد. در اين 
ميان تالش هاي ويکتور فونت يکي از اصلي ترين گزينه هاي جانشيني 
بارتومئو نيز اين روزها چشمگير اس��ت. با اين حال فونت نيز از همين 
حاال با چالش هايي در رياست بر بارسا روبه روست، چالش هايي که شايد 
بزرگ ترين آنها رونالد کومان، سرمربي جديد بارسا باشد. نکته جالب 
اينکه حتي فونت هم قبل از اينکه به رياست باشگاه برسد خوب مي داند 
که بايد رضايت مسي را جلب کند، درست مانند بارتومئو که سعي دارد 

ماندن مسي در بارسا را به نام خود تمام کند.
فونت در مصاحبه با موندو دپورتيوو، س��نگ بنای پروژه آينده بارسلونا 
را ژاوی دانست. او پيشتر نيز اين مسئله را بيان کرده بود، ولی اکنون با 
آمدن رونالد کومان آينده اين پروژه با عالمت سؤال بزرگي روبه رو شده 

است و آن اينکه فونت چگونه پروژه خود را پيش خواهد برد. 
ويکتور فونت در خصوص وضعيت کنوني باشگاه و برنامه هاي آينده خود 
براي بارسا مي گويد: »جمع ش��دن 20 هزار امضا برای اخراج بارتومئو 
نشان از وضعيت بحراني بارسلونا دارد. اين نشان می دهد که باشگاه تنها 
در زمينه ورزشی مشکل ندارد، بلکه مشکل س��ازمانی است. به نظرم 
بارتومئو بايد استعفا بدهد، چون پس از باخت 8 بر 2 مقابل بايرن مونيخ 
اين بحران مش��خص شد. بحرانی که هرچه س��ريع تر بايد با استعفای 
هيئت مديره به اتمام برسد. ما از سال 2013 روی پروژه جديد بارسلونا 
فکر می کنيم که چهره بارسلونا در روزهای آتی چگونه بايد باشد. مشکل 
اينجاست که ما وسط فصل وارد باشگاه می شويم و مديريت فعلی نبايد 
تصميمی غلط در اين پنجره تابستانی بگيرد. وقتی سرکار آمديم بايد در 
وهله اول مسی را راضی کنيم تا در بارسلونا بماند. بايد اين ستاره متقاعد 
شود که آينده بارسا جذاب است. خداراشکر که مسی در بارسلونا مانده 
است، زيرا او مهم ترين اس��تراتژی پروژه آينده بارسلونا تا دو سال بعد 
است. شخصيت او به اين باشگاه بسيار وزن می دهد که تاکنون بسيار بد 
مديريت شده است. ما بايد بتوانيم از کاراکتر او به خوبی استفاده کنيم. 
البته بايد برنامه ريزی خوبی در خصوص دوران پسامسی بارسلونا نيز 
انجام دهيم. بايد برنامه ای باثبات و مش��خص بچينيم تا از چالش های 

آينده باشگاه با موفقيت عبور کنيم.«
تصميمات عجيب رونالد کومان در خارج کردن بازيکنان جوان و آينده دار 
بارسا از ليست اين تيم و قرض دادن آنها به تيم هاي ديگر از جمله مواردي 
است که ويکتور فونت به شدت با آنها مخالف است. کومان اخيرا، ريکي 
پوچ ستاره آينده دار بارسا را کنار گذاشته و حاال هم تصميم دارد کارلس 
آلنيا و پدری را به تيم هاي ديگر ق��رض دهد. تصميماتي که با واکنش 
هواداران روبه رو شده تا آنجا که هشتگ ماندن ريکی پوچ در ساعاتی به 
ترند های برتر کشور اسپانيا بدل شد. فونت در ادامه حرف هايش با انتقاد 
از اين تصميم کومان عنوان مي کند: »درها برای »ريکی پوچ« س��تاره 
آينده دار بارسلونا باز است. به خاطر همين است که می گويم پروژه جديد 
بارسلونا بايد هرچه سريع تر آغاز شود. او کليد پروژه آينده بارسلونا خواهد 

بود و نبايد خارج از اين باشگاه بازی کند.«
وي در خصوص آينده س��وارس ني��ز مي گويد: »من هميش��ه حامی 
تصميم های فوتبال و س��اختاری تيم هس��تم، ولی اگر يک باش��گاه 
ورزشی معتقد است که بايد سومين گلزن تاريخ باشگاهش را بفروشد 
بايد زمينه س��ازی جايگزينی او را ني��ز فراهم کند. ما ب��ه دنبال يک 
پروژه طوالنی مدت هستيم که ژاوی س��نگ بنای آن است. اين پروژه 
با هدايت او نهايی خواهد شد. در ذهنمان پپ گوارديوال نيز بود، ولی 
اين ساختار با پپ سخت خواهد شد، زيرا او بنيان اصلی پروژه فوتبالی 

منچسترسيتی است.«

وارداتمدیرفوتبال!
هميش��ه در فوتبال ما صحبت از حضور و 
جذب بازيکنان و مربيان خارجی است، اما 
به عقيده من بهتر است که مدير خوب وارد 
فوتبال کشورمان کنيم. من کاری به رحمتی 
و نويدکيا ندارم، اما مربيگری اينگونه نيست 
که شما يک شبه مربی شويد. بين بازيکنی و 
مربيگری يک دنيا فاصله وجود دارد و مربی 
بايد سال ها کار کند تا پخته و باتجربه شود، 
حتی مربی مث��ل مجيد نامجومطلق هم 
هنوز کامل نشده و برخی چيزها را کم دارد. خيلی از نکات ريز را مربيان در 
طول ساليان سال کسب می کنند. مهدی رحمتی را به عنوان سرمربی به 
آسيا می فرستيم و چون کارت مربيگری ندارد، او را به جايگاه می فرستند. 
نبايد نسل خوب فوتبالمان را اينگونه بسوزانيم. علی دايی و امير قلعه نويی 
را به بدون تجربه س��رمربی تيم مل��ی کرديم و با يک باخ��ت آنها را کنار 
گذاشتيم، اما اکنون چنين مربيانی را سرمربی تيم ملی نمی کنيم و يک 
مربی بی کارنامه را برای سرمربيگری تيم ملی انتخاب می کنيم. به نظر من 
بايد برای فوتبالمان در س��طح ملی و باشگاهی مدير وارد کنيم. برخی از 
مديران باشگاهی فقط با فشار و توصيه، مدير باشگاه شده اند و تجربه ای در 
اين زمينه ندارند. همانگونه که برای مربيان مدارک و دوره های مختلف 
مربيگری می گذاريم، در فوتبال هم بايد مديران مدارک و مدارجی مثل 

B،Aو C داشته باشند، نه اينکه همين گونه درپيتی يک نفر مدير شود.

ابراهيم قاسمپور

کارشناس فوتبال

مسابقاتتکواندويبلغارستاندرفضايباز
فدراس��يون تکواندوي بلغارس��تان با توجه به ش��يوع وي��روس کرونا 
برنامه ريزی هايی را برای برگزاری تورنمنت در فضای باز انجام داده است. 
استاديوم دانشگاهی ورزش های ملی صوفيه قرار است ميزبان رويدادها 
و دوره های ورزشی در زمين دووميدانی از تاريخ 29 سپتامبر )8 مهر( 
باش��د. عالقه مندان می توانند در دو بخش پومسه و کيوروگی و تمامی 
رده های کمربندی و گروه های س��نی در اين رويدادها ش��رکت کنند. 
رقابت ها به نام »والريوس نايدنوف« پيشگام ورزش تکواندو در بلغارستان 
نامگذاری شده است. فدراسيون تکواندوي بلغارستان با اشاره به برگزاری 
اين رقابت ها اظهار داشت: »فرصت يکسانی در اختيار تمامی مدال آوران 
و حاميان آنها قرار داده می شود تا در اين رويداد شرکت کنند. در حالی 
 که ويروس کرونا صدمه های گسترده ای را به همگان در ورزش تکواندو 
وارد کرده، اما فلسفه هنرهای رزمی به ما آموخته که از موانع عبور کنيم، 

نه اينکه در مقابل آنها متوقف شويم.«

برگزاريمسابقاتبسکتبالدرحباب
مسابقات مقدماتی قاره ای فيبا قرار است برای اطمينان از ايمنی ورزشکاران 
از ويروس در حباب برگزار ش��ود. به دنبال توصيه کميسيون پزشکی و 
کميته مس��ابقات، کميته اجرايی فدراس��يون جهانی بسکتبال  تصميم 
گرفت مسابقات مقدماتی نوامبر و فوريه )آبان و اسفند( را در حباب انجام 
دهد. تمام بازی های هر دو پنجره با توافق مقامات بهداشت عمومی ميزبان 
و مطابق با پروتکل های بهداشت فيبا  به جای مسابقات خانگی و خارج از 
خانه در يک محيط امن انجام می شود. هر حباب از يک يا دو گروه تشکيل 
می شود که شامل چهاريا هشت تيم اس��ت. فيبا اعالم کرد برای معرفی 
ميزبان در سطح منطقه ای تصميم گيری می شود و در زمان مناسب اعالم 
خواهد شد. بر اساس اعالم فدراسيون جهانی، شرايط به خاطر ويروس کرونا 

بررسی و در صورت لزوم تصميم گيری ها به روز خواهد شد.

گزارش»جوان« از کمک هاي مؤمنانه واليبالي ها که ديروز برگزار شد

سرویسپهلواني


