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در حالی رقابت های 
سعید احمدیان
      لیگ برتر

لیگ برتر فوتبال با 
وج�ود اوج گیری 
کرونا از ام�روز با برگزاری هفت�ه دوم ادامه پیدا 
می کند که رویارویی فوالد و استقالل در اهواز و 
مصاف مس رفسنجان و گل گهر سیرجان در دربی 
کرمان، بازی های حس�اس روز جمعه هس�تند.
پس از دو هفته تعطیلی ب��ه دلیل بازی های تیم 
ملی، از امروز سوت ش��روع هفته دوم لیگ برتر 
فوتبال زده می شود، رقابت هایی که در چند روز 
گذشته حرف و حدیث های زیادی درباره تعطیلی 
آن با توجه به اوج گیری کرونا و تعطیلی سراسری 
در کشور از اول آذر به گوش می رسید، اما سرانجام 
تصمیم گرفته ش��د که ادامه پی��دا کند. هرچند 
آن طور که دیروز سخنگوی وزارت بهداشت گفته، 
قرار است شنبه درباره ادامه این مسابقات تصمیم 
نهایی گرفته ش��ود. با تمام خبرهای ضدونقیض 
اما به نظر می رس��د در ص��ورت تصمیم بر توقف 
رقابت ها، تعطیل��ی لیگ به هفت��ه دوم نخواهد 
رسید و هواداران فوتبال در روزهای خانه نشینی 
می توانند برنامه های شان را برای تماشای مسابقه 

تیم محبوب شان تنظیم کنند. 
  فوالد – استقالل، جمعه ساعت 16:40

رویارویی فوالدی ها با آبی ها اوج بازی های هفته 
دوم اس��ت، دو تیمی که فصل گذش��ته هم نبرد 
نزدیک��ی در ج��دول رده بندی برای رس��یدن به 
سهمیه آسیا داشتند و در نهایت جدا از پرسپولیس 
که چهارمین قهرمانی متوالی اش را هفته ها زودتر 
جشن گرفته بود، استقالل در رده دوم قرار گرفت 

و فوالدی ها هم تیم سوم لیگ شدند. حاال دو تیم 
دوم و سوم لیگ در فصل جدید خیلی زود به هم 
رس��یده اند، آن هم در هفته دوم ت��ا خیلی ها در 
انتظار این رؤیایی جذاب باشند. فوالد و استقالل 
در ش��رایطی به مصاف هم مي رون��د که هر کدام 
لیگ بیس��تم را با ش��رایط متفاوتی آغاز کردند. 
فوالد در یک بازی جنجالی در اصفهان توانس��ت 
با تساوی 2-2 مقابل ذوب آهن با دشت یک امتیاز 
فصل جدید را ش��روع کند. آن سو اما استقاللی ها 
سنت شکنی کردند و پس از چهار سال توانستند 
در مسابقه اول شان در لیگ پیروز شوند. شاگردان 
محمود فکری با برد 2 بر صفر مس رفسنجان شروع 
متفاوتی نسبت به لیگ های گذشته داشتند و اولین 

سه امتیاز را در اولین بازی به دست آوردند. 
در این شرایط امروز ورزشگاه شهدای فوالد اهواز 
میزبان فوالد و اس��تقالل اس��ت. فوالدی ها در 
شرایطی با جواد نکونام فصل جدید را آغاز کرده اند 
که سرمربی جوان شان در یک قدمی جدایی از این 
تیم و نشستن روی نیمکت استقالل بود. نکونام 
اما با وجود اینکه یکی از گزینه های اصلی هدایت 
اس��تقالل بود در نهایت با توجه به قراردادی که 
با اهوازی ها داش��ت در این ش��هر ماندنی شد تا 
امروز ش��اگردانش را مقابل اس��تقالل به میدان 
بفرستد، مسئله ای که حساس��یت های مسابقه 
امروز را بیش��تر کرده تا نبرد فوالد و استقالل با 

جذابیت های بیشتری همراه باشد. 
در س��وی دیگر محمود فکری پس از یک شروع 
قابل قبول در لیگ جدید به دنبال ادامه این روند 
توسط شاگردانش اس��ت. با این حال او به خوبی 

می داند که برخالف هفته اول که استقالل یک تیم 
تازه لیگ برتری شده را مالقات کرد در بازی فردا، 
آنها یک حریف سرسخت پیش رو دارند، تیمی که 
فصل گذشته امتیاز به امتیاز آنها باال آمد و با حفظ 
اسکلت تیمی لیگ نوزدهم و تقویت تیم شان، یک 

تیم آبدیده تر پیش رو خواهند داشت.
با این حال فکری برای بازی فردا برخالف هفته 
اول می تواند از بازیکنان جدیدش استفاده کند. 
اگرچه محمد نادری خرید جنجالی آبی ها که از 
پرسپولیس راهی این تیم شده با توجه به مشکوک 
بودن به کرونا به این بازی هم نمی رسد، اما به نظر 
می رسد با توجه به ثبت قرارداد بازیکنان جدید، 
تغییراتی در ترکیب استقالل نسبت به هفته اول، 

به خصوص در خط هافبک شاهد خواهیم بود. 
  مس رفسنجان- گل گهر سیرجان، 16:10

بیس��تمین دوره لیگ برت��ر در همین هفته های 
ابتدای��ی یک درب��ی ج��ذاب پی��ش رو دارد و در 
بازی های هفته دوم روز جمع��ه، دربی کرمانی ها 
برگزار می شود، جایی که مس رفسنجان تازه لیگ 
برتری ش��ده به مصاف گل گهر سیرجانی می رود 
که دومین فصل حضورش در لیگ برتر را پش��ت 
سر می گذارد. دو تیم کرمانی لیگ بیستم شروعي 
متفاوت در آغاز رقابت های فصل جدید داشتند. هر 
چقدر مس رفسنجان با شکست مقابل استقالل، 
شروع خوبی در لیگ نداشت، سیرجانی ها در هفته 
اول اولین شگفتی لیگ را ثبت کردند و سپاهان را 
3 بر یک شکست دادند تا نشان دهند که در فصل 
جدید نمی خواهند مانند لی��گ نوزدهم برای بقا 
بجنگند و چش��م به میانه جدول و رده های باال تر 

هم دارند. به هر حال با توجه حضور قلعه نویی در 
گل گهر که این تیم را صاحب گران ترین نیمکت 
لیگ کرده و جذب بازیکنان س��ابق اس��تقالل و 
پرسپولیس، سیرجانی ها به دنبال ماجراجویی های 
زیادی در فصل جدید هستند. با این حال در طرف 
مقابل اگرچه رفسنجانی ها با محمد ربیعی، لیگ را 
با شکست آغاز کردند اما آنها قطعاً در دربی کرمان 
مقابل حریف ثروتمندشان به دنبال جبران نتیجه 
بازی با استقالل خواهند بود تا با توجه به انگیزه های 
دو تیم برای این بازی، درب��ی هیجان انگیزی در 

انتظار کرمانی ها باشد.
  سایر بازی ها

عالوه ب��ر دو بازی که ب��ه آنها اش��اره کردیم، روز 
پنج ش��نبه و جمعه چهار دیدار دیگ��ر هم برگزار 
می شود که هر کدام حساس��یت های خودش را 
دارد. نس��اجی که با توجه به برد 3 بر صفر مقابل 
آلومینیوم اراک در هفته اول به دلیل تفاضل گل 
بهتر در صدر قرار دارد، روز پنج ش��نبه به مصاف 
تراکتوری می رود که لیگ را با یک مساوی خانگی 
مقابل نفت مسجدسلیمان آغاز کرده است. سپاهان 
و آلومینیوم اراک که لیگ را با شکست آغاز کردند، 
روز پنج شنبه در اصفهان به مصاف هم می روند. در 
دیگر بازی روز پنج شنبه هم نفت مسجدسلیمان 
به مصاف س��ایپا می رود، دو تیمی که به ترتیب با 
تساوی مقابل تراکتور و پرسپولیس، اندوخته یک 
امتیازی دارند. روز جمعه نیز ماشین سازی تبریز 
که در اولین بازی 3 بر صفر به شهرخودور باخت، 
مهمان ذوب آهني است که مقابل فوالد در شروع 

لیگ به تساوی رضایت داد.

فریدون حسن

 شمیم رضوان

 تصویر بانوي محجبه ایرانی 
روی پوستر مسابقات جهانی

پومسه کاران ایرانی حضور فعالی در مسابقات جهانی این رشته دارند. در حالی 
که بیماری کرونا اجازه برگزاری تورنمنت های بین المللی را نمی دهد، مسابقات 
جهانی پومسه به صورت آنالین در حال برگزاری است. مسابقات 2020 دانمارک 
از 26 آبان آغاز ش��ده و تا 25 آذر نیز ادامه دارد.  نکته جالب اینکه در این دوره 
تصویر یک بانوی محجبه ایرانی در پوستر رقابت ها به چشم می خورد. فاطمه 
حسام، پومسه کار کشورمان همان ورزش��کاری است که تصویرش در پوستر 
مسابقات دانمارک دیده مي شود. عملکرد بانوان ورزشکار کشورمان با حجاب 
اسالمی همواره بازتاب زیادی در رسانه های خارجی داشته است. البته تصویر 

کوروش بختیار دیگر پومسه کار ایرانی هم در این پوستر به چشم می خورد.

نبرد فوالد با آبی ها در روز دربی کرمانی ها
هفته دوم لیگ برتر با وجود تعطیلی گسترده در سراسر کشور به دلیل کرونا امروز آغاز می شود

ساختار غلط، آدم غلط و هدف غلط
با نگاهي کلي به وضعیت ورزش کشور، به خصوص در برخي رشته هاي خاص 
مثل فوتبال مي توان به این واقعیت مهم دست یافت که ایراد اصلي در بروز 
معضالت ریز و درشت این رشته ها را باید در ساختارهاي تعریف شده براي 

آنها جست وجو کرد و نباید تنها به نقش مدیران در این مقوله توجه داشت.
چندي پیش انتقادي صورت گرف��ت در خصوص اینکه انتخ��اب مدیران و 
مسئوالن فوتبال باشگاهي و ملي در نوع رفاقت آنها با مسئوالن رده باالي ورزش 
خالصه شده است. واقعیتي تلخ که متأسفانه در فوتبال وجود دارد و کسي هم 
نیست که جلوي آن را بگیرد. بدیهي است، وقتي ساختار مدیریتي درست تعریف 

نشود و رفیق بازي، رانت و داللي بر آن حاکم شود چنین اوضاعي پیش بیاید.
انتخاب مدیران ورزش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برعهده وزارت ورزش 
است و انتخاب مدیران رده دوم برعهده فدراسیون ها و به ترتیب تا انتخاب 
هیئت مدیره باشگاه ها، انتخاب سرمربي، کادر فني و بازیکنان همه حلقه هاي 
یک زنجیر هستند. حاال اگر حلقه اول این زنجیر به صورت اصولي تصمیم گیري 
نکند و صرفاً بر مبناي رفاقت و رانت انتخاب کند، نه شایسته ساالري آن وقت 
است که این س��اختار از ابتدا تا انتها با مش��کل روبه رو مي شود و تبدیل به 
ساختاري خواهد شد که حتي یک مدیر سالم هم نمي تواند در آن به درستي 
کار کند و یا مجبور به ترک آن مي شود یا اینکه بعد از مدتي همرنگ همین 
جماعت شده و فاسد مي شود. چنین ساختاري با آدم هاي غلط حتماً هدفي 

غلط و چیزي جز اعتالي ورزش کشور خواهد داشت.
طبیعي است که وقتي یک ساختار مدیریتي از باال تا پایین دچار مشکل 
باشد، پاي هیچ نهاد نظارتي هم به آن باز نمي شود. به قول معروف سفره اي 
باز است و همه از کنار آن سهم مي برند و مي خورند، فقط در شرایطي که 
کسي از این زنجیره بیرون بماند و نتواند مثل قبل بخورد سروصدایي بلند 
مي شود و آن وقت است که شاخک هاي نهادهاي نظارتي حساس مي شود. 
اینکه مدیران ورزشي به یکدیگر مي پرند و یکدیگر را متهم به داللي و فساد 
مي کنند حاصل چنین ساختاري است. بنابراین نباید زیاد به آنها خرده 
گرفت، چراکه چنین مدیراني دس��ت پرورده ساختار غلط و فاسد ورزش 

هستند و اگر غیر از این واکنشي نشان دهند باید تعجب کرد.
در چنین اوضاعي طبیعي است که مدیر، مربي، بازیکن و... هر طور که دل شان 
بخواهد کار مي کنند و بدون اینکه پاسخگو باشند؛ مي آیند، مي روند و بدتر 
اینکه انتخاب همه آنها با یک دور تسلسل همواره در حال تکرار شدن است. 
اصالً تفاوتي نمي کند که مدیري موفق بوده یا نه، یا مربي با چه کارنامه اي آمده 
و با چه دستاوردي مي رود؛ ساختار غلط، آدم هاي غلط را به گرد خود جمع 
مي کند، چراکه اصوالً آدم درست و سالم در این ساختار نمي تواند کار کند. 
ساختار غلط، مدیراني را مي طلبد که بتوانند دالل پروري کرده و در عین حال 
دیگران را به داللي متهم کنند. با چنین مدیریتي مربیان بي کیفیت و حتي 
شکست خورده به راحتي و با توجه به رفاقت هاي پشت پرده سر کار مي آیند 
بدون اینکه کسي بپرسد چرا. نتیجه هم که کاماًل مشخص است؛ شکست 
فوتبال و ورزش کشور. کافیست نگاهي به انتصاب هاي همین چند وقت اخیر 
در فدراسیون فوتبال بیندازید تا متوجه این ساختار مدیریتي سراپا غلط و 
فاسد شوید. به عنوان نمونه مي توان به انتخاب کادر فني تیم ملي جوانان اشاره 

کرد که تنها هزینه سازي براي مدیریت آینده فدراسیون است. 
بدیهي است با درست شدن و سروسامان گرفتن این ساختار اشتباه و غلط، 
بسیاري از معضالت ورزش کشور حل مي ش��ود و باز بدیهي است که در 
صورت سرپا ماندن این ساختار و با حضور مداوم مدیران و مربیان امتحان 
پس داده و شکست خورده، ورزش کشور همچنان در سراشیبي سقوط با 

سرعت به سمت نابودي حرکت خواهد کرد.

 شب متفاوت آلمان و اسپانیا
تحقیر و موفقیتی تاریخی

اشک ها و لبخندها
هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ ملت های اروپا با اتفاقات جالب 
توجهی همراه بود که مهم ترین آن شکست تحقیرآمیز ژرمن ها در شهر 
سویل و برابر اسپانیا بود که عمالً مانع از صعود شاگردان یواخیم لو به مرحله 
بعد شد، اما در مقابل سند صعود ش��اگردان انریکه را امضا کرد. از دیگر 
دیدارهاي جالب هفته پایانی مرحله گروهی لیگ ملت های اروپا می توان 
به مصاف پرتغال با کرواسی اشاره کرد که که با پیروزی 3 بر 2 یاران رونالدو 
همراه بود، اما فوق س��تاره پرتغال در این بازی هم موفق به گلزنی نشد تا 

همچنان با 102 گل در آرزوی شکستن رکورد علي دایی باشد. 
    

 دیدار پایانی مرحله گروهی لیگ ملت های اروپ��ا با نتیجه ای عجیب و 
دور از انتظار همراه بود. نتیجه ای که آلمان ها را در شوک فرو برد تا تمام 
رکوردهای اسپانیا و آلمان جابه جا شود، مسئله اي که لو هرگز تصورش 
را هم نمی کرد. آلمان ها 66 سال بود که چنین شکست سنگینی را تجربه 
نکرده بودند. چنین باخ��ت تحقیرآمیزی یک مرتبه در س��ال 1954 با 
شکست 8 بر 3 مقابل مجارستان و بار دیگر در دیدار دوستانه با انگلیس 
در سال 1909) 9 بر صفر( بود که برای ژرمن ها رقم خورده بود و بعد از آن 
دیگر هرگز چنین نتیجه اي رقم نخورده بود اما دیدار پایانی مرحله گروهی 
لیگ ملت های 2020 اروپا با شکست 6 بر صفر مقابل اسپانیا همراه بود و 

سومین شکست سنگین تاریخ فوتبال آلمان را رقم زد.
این داستان تلخ در مورد نویر هم صدق می کند. او هرگز تاکنون در طول 
عمر بازیگری خود شش گل دریافت نکرده بود. بدترین شکست نویر به 
سال 2012 برمی گردد که برابر دورتموند شکست 5 بر 2 را تجربه کرده 
بود. البته اسپانیا پیش از این نیز دو پیروزی مشابه را در کارنامه خود ثبت 
کرده است. این تیم پیشتر برابر آرژانتین به پیروزی 6 بر یک رسیده بود 
و در لیگ ملت های اروپا نیز موفق شده بود کرواسی را 6 بر صفر شکست 
دهد، اما بدون ش��ک نتیجه رقم خورده مقابل آلمان، یکی از بزرگ ترین 
پیروزی های اسپانیا خواهد بود. همچنین فران تورس به سومین بازیکن 

تاریخ فوتبال تبدیل شده که توانسته مقابل آلمان هت تریک کند.
سه ش��نبه ش��ب برای آلمان و همچنین نویر چیزی فراتر از کابوس بود. 
90دقیقه ای که گویا قراری بر تمام شدن آن نبود و زمانی به نقطه پایان 
رس��ید که تراژدی تلخی از خود برای ژرمن ها و گلر آن به جا گذاشت تا 
لو از آن به عنوان ش��ب تاریک یاد کند: »به هیچ وجه خوب نبودیم، نه در 
کار دفاعی، نه در نبردهای هوایی و نه در خط حمله. در واقع همه چیز بد 
بود و این شامل من هم می شود. به این خاطر باید سرزنش شوم. سرزنش 

کردن و سرزنش کردن و سخن از اشتباهات جزئي از وظیفه ماست.«
    

حاال اما زمزمه های کنار گذاشتن لو به گوش می رس��د. این اولین بار 
نیس��ت و بدون تردید لو حاال بیش از هر زمان دیگ��ری روی لبه تیغ 
قرار داد، خصوصاً که ژرمن ها تنها یک امتیاز نیاز داشتند برای صعود 
به مرحله بعد، اما حاال این شکس��ت تحقیرآمیز می تواند پایان مردی 
باشد که پنجمین پیروزی آلمان ها را در جام جهانی رقم زد. منتقدان 
معتقدند لو، مرد دیدارهای حساس نیست و نمی توان انتظار داشت که 
جامی برای آلمان به ارمغان بیاورد. او در نیمه نهایی یورو2012 نیز برابر 
ایتالیا از دور رقابت ها حذف شد و در یورو 2016 نیز به فینال نرسید، 
اما قهرمانی در جام جهانی 2014 با پیروزی مقاب��ل آرژانتین مانع از 
انتقادهای شدید شد، ولی حاال یک بار دیگر سرمربی آلمان ها به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال اولیور بیرهوف، مدیر اتحادیه 
فوتبال آلمان می گوید یواخیم لو اخراج نمی شود: »ما هنوز به یواخیم لو 
اعتماد داریم. هیچ سؤالی مطرح نشده و شک و شبهه ای وجود ندارد و او 
همچنان به کارش در تیم ملی ادامه می دهد. ما باید از این دیدار درس 

بگیریم  و شرایط خودمان را بهتر کنیم.«
    

برخالف لو، انریکه اما شبی رؤیایی را پشت سر گذاشت و پیروزی تیمش 
را یکی از بهترین نمایش های الروخ��ا توصیف کرد: »آلمان با بهترین 
تیم خود وارد زمین شده بود، اما در ترکیب اسپانیا همه دقیق و قاطع 
عمل کردند. در حالی که در نیمه اول ناچار شدیم دو بازیکن خود را به 
دلیل مصدومیت تعویض کنیم، اما نش��ان دادیم که الروخا یک گروه 
30 نفره دارد که کار گروهی را خوب می دانند و خوب عمل می کنند. 
این یکی از بهترین و کامل ترین بازی های تیم ملی بود. در دیدارهای 
قبلی برتر بودیم، اما جایزه نداشتیم. حاال نیمه نهایی را داریم و رقابت 

در نیمه نهایی زیبا خواهد بود.«

دنیا حیدري

عذر بدتر از گناه
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و انداختن گناه خود بر گردن دیگران 
یکی از ش��اخصه های اصلی مدیری��ت در فوتبال ایران اس��ت. مدیران و 
مسئوالنی که از هیچ اشتباه سخیفی فروگذار نیستند، اما پایش که بیفتد 
قیافه حق به جانب به خود مي گیرند و چنان زمین و زمان را مقصر می خوانند 

که گویی هیچ ارتباطی با هیچ اشتباهی نداشته اند و کاماًل مبرا هستند! 
جدیداً اما بهانه جویی ها و راه های فرار از واقعیت چنان پیش پا افتاده است که 
گویی هیچ شعوری برای مخاطب و مردم قائل نمی شوند که اگر غیر از این 
بود، معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس که به تازگی از فدراسیون به یکی از 
بزرگ ترین باشگاه های کشور نقل مکان کرده برای الپوشانی جذب بازیکنان 
بی کیفیت که هیچ دلیلی جز داللی در به خدمت گرفتن آنها وجود ندارد، 
فضای مجازی را مقصر نمی خواند: »متأسفانه فضای مجازی در مواقعی 
باعث انتخاب های عجوالنه در جذب بازیکنان بی کیفیت می شود، وگرنه 
چرا باید بازیکنی که تنها هفت بازی در لیگ برتر دارد به پرسپولیس بیاید، 
مگر اینکه کادر فنی به ما اعالم نیاز کند.« شکوری در حالی قصد دارد فضای 
مجازی را مقصر جذب بازیکنان بی کیفیت بخواند که گناه این داس��تان 
صددرصد بر گردن مدیران بی کیفیت و ناالیق است والغیر. مدیرانی که 
دست شان اگر با دالل ها در یک کاس��ه نباشد حاضر به پذیرش بازیکنان 

بی کیفیت و بی کارنامه  نمی شوند، حتی به اصرار سرمربی!  
اما عدم نظارت بر کار مدیران و تأمین نیازهای مالی آنها از جیب مردم، 
این فرصت را در اختیار آنها قرار داده تا به اشکال مختلف چوب حراج به 
بیت المال بزنند، بی آنکه کسی آنها را بابت حیف و میل هایی که بوی داللی 
می دهد، بازخواست کند. داستان اما زمانی جالب می شود که این عدم 
نظارت چنان فرصتی برای آقایان ایجاد می کند که بدون هیچ خجالتی 
تقصیر اشتباهات صددرصدی خود را به گردن فضای مجازی مي اندازند، 
اما چه مي شود که فش��ار انتقادهای رس��انه ها هرگز باعث کوتاه آمدن 
مدیران از تصمیمات سرتاپا اشتباه نمی شود، اما فشار فضای مجازی آنها 

را مجبور می کند به عقد قراردادهایی که توجیهی جز داللی ندارد!

از 6 تایی شدن کلمبیا تا برد برزیل و آرژانتین 
کی روش: آرام باشید، من مسئول شکست ها هستم

محمد تابع، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک:
تجهیزات خریداری شده در گمرک خاک می خورند

نشست خبری 
شیوا نوروزي

      خبر
دبی��ر اجرایی 
کمیت��ه مل��ی 
پارالمپیک و سرپرست کاروان ورزش ایران در 
پارالمپیک توکیو دیروز به صورت وبینار برگزار 
ش��د و محم��د تابع و ه��ادی رضایی ش��رایط 
ورزشکاران را تشریح کردند. دبیر اجرایی کمیته 
با اشاره به کسب سهمیه بازی های توکیو گفت:    
»در 9 رش��ته وزنه ب��رداری، ج��ودو نابینایان، 
دوومیدانی، والیبال نسشته مردان، تیروکمان، 
تیراندازی، قایقرانی و پاراتکواندو موفق به کسب 
سهمیه ش��ده ایم. در این مدت تالش کردیم با 
اولویت قرار دادن سالمت ورزشکاران، اردوها را 
برگزار کنیم ولی به دلی��ل اعالم محدودیت ها 
اردوها دوباره تعطیل شدند.«  تابع در واکنش به 
فرسودگی تجهیزاتی که در اختیار ورزشکاران 
قرار گرفته است، اظهار داشت: »یک سال است 
که به فکر تجهی��زات نفرات اعزام��ی به توکیو 
هس��تیم. برای ورود تجهیزاتی که از ش��رکت 
نوردیک تهیه کرده ایم، مش��کل داریم. ضمن 
اینکه قایق شهال بهروزی راد نیز در گمرگ مانده 
است. به همین خاطر ورزشکاران نمی توانند با 
تجهیزات استاندارد تمرین کنند.« سرپرست 
کاروان پارالمپیک نیز خرید تجهیزات الزم برای 
پارالمپیکی ها را یکی از مش��کالت این کمیته 
خواند: »یک س��الی می ش��ود که قای��ق خانم 
بهروزی راد را خریده ایم و منتظر ترخیص آن از 
گمرک هستیم. امیدواریم هماهنگی های الزم از 
سوی مسئوالن برای ترخیص تجهیزات ورزشی 
صورت گیرد.« هادی رضایی برای ورزشکاران 
پارالمپیکی یک خبر خوش هم داشت: »پیش از 
این قرار بود در ش��رایط کرونا، ورزشکارانی که 
شانس کسب مدال طال هس��تند تنها نیمی از 
حقوق خود را دریافت کنند، اما مصوب شد که 
حقوق ورزشکاران در سه ماه آخر سال به صورت 
کامل پرداخت شود، یعنی تا آخر آذرماه به آنها 

3 میلیون تومان حقوق می دهیم و در س��ه ماه 
آخر حقوق آنها 6 میلیون تومان خواهد بود. این 
قانون جدید شامل حال ورزشکارانی که شانس 
کسب نقره و برنز هستند هم می شود.« اعمال 
محدودیت ها و احتمال تغییرات نکته دیگری 
بود که رضایی به آن اشاره کرد: »جلسه آنالینی 
با حضور 1۷5 کش��ور عضو کمیته بین المللی 
پارالمپیک برگزار و محدودیت هایی از سوی این 
نهاد ورزشی به اعضا اعالم شد. محدودیت هایی 
که ش��امل اعزام همراهان ورزش��کاران است، 
چراک��ه در س��الن های برگ��زاری رقاب��ت 
موضوع فاصله اجتماعی به شدت در دستور کار 
قرار دارد. البته در ش��مار ورزشکاران اعزامی و 
کسانی که کسب س��همیه کرده اند کاهشی از 
س��وی IPC صورت نگرفته اس��ت، ولی شاید 
دیگر مسابقه ای برای کسب سهمیه برگزار نشود 
و اعزام براساس کالس بندی و رنکینگ صورت 
گیرد. برای شنا مس��ابقاتی وجود ندارد و این 
رش��ته در لیس��ت اعزام نیس��ت.« رضایی در 
خصوص انتخاب جانش��ین مرحوم��ه راضیه 
شیرمحمدی که در رش��ته تیراندازی باکمان 
س��همیه پارالمپیک گرفته ب��ود، توضیح داد: 
»کسی که قرار است جانشین او باشد باید در دو 
سال گذشته براساس قوانین کمیته بین المللی 
پارالمپیک کالس بندی را کسب کرده و اگر آنجا 
تأیید ش��ود باید با مؤلفه های کیفی گرایی نیز 

همخوانی داشته باشد.«

تحقیر کلمبیا در 
اشرف رامین

      چهره
انتخاب��ی جام 
جهان��ی 2022 
بحران در تیم کارلوس ک��ی روش را به اوج خود 
رسانده اس��ت. در پایان هفته چهارم رقابت های 
انتخاب��ی در منطقه امری��کای جنوبی تیم ملی 
کلمبیا 6 بر یک برابر اکوادور تن به شکست داد تا 
هم تحقیر شود و هم مسیر سختی را برای صعود 
به جام جهانی در پیش داشته باشد. در حالی که 
جدال پرو – آرژانتین و اروگوئه – برزیل دیدارهای 
حساس این هفته محسوب  می شدند، اما عملکرد 
بسیار ضعیف شاگردان کی روش شرایط را تغییر 
داد. این تیم در بازی قبلی نیز 3 بر صفر مغلوب 
اروگوئه شده بود و حاال از چهار بازی فقط چهار 

امتیاز کس��ب ک��رده و در رده هفتم جدول 
رده بندی ایستاده است. رسانه های کلمبیا 
در حال��ي خواهان برکن��اری کی روش 
ش��ده اند که س��رمربی پرتغالی از همه 
خواسته خونسردی خود را حفظ کنند: 
»در دو بازی اخیر نتایج بدی گرفتیم 

که تحمل شان سخت است. مطمئنم 
بازیکنان کلمبیا اس��تحقاق این 

شرایط را ندارند، ولی باز هم باید 
تأکی��د کن��م که مس��ئولیت 
شکس��ت ها با من است. این 
بازیکنان کسانی هستند که 
قب��اًل پی��روزی به دس��ت 
آورده ان��د. از ه��واداران 
می خواه��م درک باالی  
خودشان را یک بار دیگر 
و  دهن��د  نش��ان 
آرامش شان را حفظ 
کنند تا با تحمل بیشتر 

از این شرایط بگذریم. 
اطمینان دارم در آینده در بازی هایمان 
پیروز خواهیم ش��د و بردهاي کافی به 

دس��ت خواهیم آورد. باید از االن به فکر بازی با 
برزیل باشیم. کلید ما برای موفقیت این است که 
بتوانیم ریکاوری روحی- روان��ی بازیکنان را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهیم.« 
آرژانتین با پیروزی 2 بر صفر مقابل پرو به جاده 
آرامش بازگشت. اسکالونی که شاگردانش 11بازی 
متوالی را بدون باخت پش��ت س��ر گذاشته اند 
در پایان ب��ازی گفت:  »ما این ح��س را به دیگر 
تیم ها داده ایم که حریفی سرسخت هستیم. هر 
زمانی که الزم باش��د، این بازیکنان پیراهن تیم 
ملی شان را می پوشند و آماده مبارزه مي شوند. 
درک می کنیم که چه رقبای سرسختی داریم و 
در مراحل انتخابی هر تیمی قادر به شکست تیم 
دیگر است. با این حال سعی می کنیم خودمان را 
حریفی قدرتمند برای رقبایمان نشان دهیم 
و هیچگاه احساس خستگی نمی کنیم.« 
برزیل هم با همی��ن نتیجه اروگوئه 
را در خانه اش شکس��ت داد تا 
تیته، سرمربی قناری ها از 
عملک��رد بازیکنانش 
رضایت داش��ته باشد: 
»احساس می کنم تیم 
در حال حرک��ت رو به 
جلو همراه با ثبات است. 
مشکالتی وجود دارد، اما 
ما به آنها واکنش خوبی 
نش��ان داده ایم. همیشه 
نمی توان بر بازی تسلط 
داشت، اما باید بر حریف 
کنترل داشت.« در سایر 
بازی ها ونزوئال 2 بر یک از 
سد شیلی گذشت و پاراگوئه 
و بولیوی هم به تساوی 2- 2 
رضایت دادند. ادامه بازی های 
انتخابی در این منطقه فروردین 

99 برگزار خواهد شد.

ملی پوشان بسکتبال افت کرده اند
مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی بسکتبال معتقد است ملی پوشان 
برای حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا شرایط مطلوبی ندارند: »شرایط 
تأثیر خود را روی بازیکنان گذاشته است. آنها زمان زیادی از ماه های اخیر را 
با محدودیت تمرین و مسابقه مواجه بوده اند، به طوری که از شرایط ایده آل 
همیشگی دور هستند و زمان می برد تا وضعیت بهتر شود. البته این شرایط 
تقریباً برای حریفانمان و در کل تیم های دیگر کشورها هم وجود دارد. شرایط 
برای برخی بازیکنان به گونه ای بوده که امکان پیگیری تمرین بیشتری را 
داشته اند. برخی هم به واسطه برنامه باشگاهی شان و اینکه تمرینات تیم 
باشگاهی آنها زودتر از دیگر تیم ها آغاز شد، بیشتر درگیر تمرین بودند. از این 
حیث سطح آمادگی بازیکنان متفاوت از یکدیگر است، اما در کل همه آنها 
افت داشته اند. فاصله زیادی تا زمان بازی ها نداریم، به همین دلیل نمی توانیم 
فشار و تراکم تمرینات را باال ببریم. به گونه ای تمرینات را پیش می بریم که 
آمادگی الزم برای دیدارهای رس��می حاصل ش��ود. البته بابت دیدارهای 

تدارکاتی محدودیت هایی داریم و این موضوع برایمان یک دغدغه است.«

هدف کاراته ایران کسب مدال المپیک است
سیدحسن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته دستیابی به مدال المپیک را 
هدف اصلی تیم ملی عنوان کرد: »تیم ملی کاراته بعد از حضور موفقیت آمیز 
در مسابقات متعدد سال گذشته نیاز به اس��تراحت و ریکاوری داشت که 
شرایط کرونا  و تعویق یک ساله المپیک این فرصت را در اختیار فدراسیون و 
کادر فنی قرار داد. بعد از آنکه شرایط کمی مساعد شد، تصمیم به آغاز اردوها 
گرفتیم که در مرحله نخست کاراته کاها با برنامه کادر فنی تمرینات خود را 
به صورت انفرادی آغاز کردند و مربیان هم نظارت داشتند، در ادامه نیز موفق 
شدیم یک اردوی متمرکز با امکانات مناسب و رعایت دقیق پروتکل های 
بهداش��تی در مجموعه ورزش��ی آزادی برگزار کنیم. ب��ا تمریناتی که از 
کاراته کاها مشاهده شده و نظرات کادر فنی، ملی پوشان در شرایط خوب 
آمادگی جسمانی و فنی قرار دارند که با ادامه این روند بهتر هم خواهند شد. 
هدف مهم کاراته ایران موفقیت در بازی های المپیک است و کسب مدال و 
افتخار در این رویداد مهم جهانی متعلق به جامعه کاراته ایران خواهد بود. 

انتظار داریم بزرگان کاراته در این مسیر سخت و دشوار ما را یاری کنند.«
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