
در  اســتقالل 
سعيد احمديان

   گزارش
شرايطي دوشنبه 
شب با باخت به 
الهالل در يك هشـتم نهايي ليگ قهرمانان از 
آسيا كنار رفت كه دعواها و اختالفات داخلي در 
اين تيم نقش زيادي در اين شكسـت داشـت. 
از روز خوش استاديوم الجوهره شهر جده تا شب 
ناخوش ورزش��گاه زعبيل دوبي، از مش��ت هاي 
شادي تا سرهاي افتاده، از وعده قهرماني تا حذف 
زودهنگام، تنها كمتر از شش ماه طول كشيد، شش 
ماهي كه انگار براي آبي ها شش سال طول كشيد، 
زماني كه آنقدر حاش��يه و اتفاق بر س��ر استقالل 
آوار ش��د تا مجي��دي و ش��اگردانش از عملكرد 
خيره كننده شان در مرحله گروهي كه با صعود از 
گروه مرگ همراه بود، به روزي برسند كه در همان 
بازي اول شان در مرحله حذفي توقف كنند و وعده 

تكرار قهرماني بماند براي فصل بعد!
  دو روي سكه آبي ها در آسيا

ورزشگاه زعبيل دوبي پايان رؤياهاي استقالل در آسيا 
بود، آنها خيلي زودتر از آنچه فكرش را مي كردند، باز 
هم به در بس��ته خوردند، از تيمي كه پس از صعود 
از گروه م��رگ، مربي و بازيكنان��ش وعده قهرماني 
مي دادند تا تيمي كه نتوانس��ت در مرحله حذفي 
همان تيم مقتدر مرحله گروهي باشد و دوشنبه شب 

به الهالل با دو گل ببازد و نتواند باالتر بيايد. 
نمايش استقالل در ليگ قهرمانان دو روي متفاوت 
داش��ت با 180 درجه اختالف، تيم��ي كه ليگ 
قهرمانان را در فصل جديد در گروه مرگ با تيم هايي 
مانند الدحيل قطر، االهلي عربستان و الشرطه عراق 
آغاز كرد، اما آنها كه در ليگ برتر از كورس قهرماني 
عقب مانده بودند در آس��يا چهره ديگري داشتند 
و با سه برد، دو مس��اوي و يك باخت، با 11 امتياز 
به عنوان صدرنشين گروه مرگ راهي يك هشتم 
و جمع 16 تيم نهايي ليگ قهرمانان ش��دند، يك 
عملكرد درخشان كه سبب شد تا فرهاد مجيدي 
وعده قهرماني آسيا را بدهد و بگويد: »ولي چيزي 
كه استقالل و هوادارانش مي خواهند، اين است كه 
ما قهرمان آسيا شويم. من و بازيكنانم خودمان را 
براي اين موضوع آماده كرديم. قطعاً تالش��مان را 
مي كنيم و اميدوارم بتوانيم هواداران اس��تقالل را 

خوشحال كنيم. «
  ضعيف هايي كه جانشين قوي ها شدند

از روزي كه مجيدي در جده عربستان كه ميزبان 
متمركز بازي هاي گروه C بود، از قهرماني گفت 
تا دوشنبه ش��ب كه او در دوبی امارات خودش را 
مقصر باخت دانست، آبي ها روزهاي پرآشوبي را 
تجربه كردند، اتفاقاتي كه س��بب شد تا دوشنبه 
شب در ورزشگاه زعبيل مقابل الهالل و در بازي 
يك هش��تم نهايي ليگ قهرمانان، تركش هايش 
آش��كار ش��ود و آبي ها با دو گلي ك��ه بافتيمبي 
گوميس و سالم الدوسري در نيمه هاي اول و دوم 
وارد دروازه سيدحس��ين حسيني كردند، مقابل 

شاگردان لئوناردو ژارديم معروف بازنده از زمين 
بازي بيرون بيايند تا در همان مرحله يك هشتم 

پرونده شان در آسيا بسته شود. 
مهم ترين نكته اي كه در باخت اس��تقالل مقابل 
الهالل به چش��م آمد، ضع��ف مف��رط بازيكنان 
جديد اين تيم بود كه هيچگاه نتوانستند در حد و 
اندازه هاي بازيكنان جدا شده، ظاهر شوند تا مجيدي 
در طول جريان بازي سه بازيكن جديدي را كه به 
تركيب اضافه كرده بود پس از بازي ضعيف شان از 
زمين بازي بيرون بكشد. عارف آقاسي، زبير نيك 
نفس، جعفر س��لماني و اميرحسين حسين زاده، 
چهار بازيكن جديد اس��تقالل بودند كه در بازي 

مقابل الهالل در تركيب قرار گرفتند. 
با اين حال عملكرد آقاسي در خط دفاعي، نيك نفس 
در پس��ت هافبك دفاعي و جعفر سلماني در پست 
وينگر آنقدر ضعيف بود كه مجيدي مجبور شد سه 
بازيكن تازه واردش را تعويض كند. حسين زاده كه در 
پست مهاجم به ميدان رفته بود، تنها بازيكن جديد 
استقالل بود كه با توجه به عملكرد نسبتاً خوبي كه 

داشت تا آخر در زمين بازي ماند. 
عملكرد ضعيف خريدهاي جدي��د آبي ها مقابل 
الهالل، زمينه س��از ناهماهنگي استقالل در بازي 
دوشنبه شب بود، مسئله اي كه مجيدي هم پس 
از پايان بازي به آن اش��اره كرد وگل دوم الهالل به 

خوبي پرده از ضعف شديد مدافعان و ناهماهنگي 
كه بين آنها وجود داشت، برداشت. در صحنه گل 
دوم، اشتباه وريا غفوري و عارف آقاسي در جاگيري 
و پاس طاليي گومز باعث شد تا الدوساري به راحتي 
هرچه تمام تر در دقيقه ۵۵ گل دوم الهالل را بزند و 

خيال ژارديم را تا حد زيادي راحت كند.
مانند گل اول الهالل كه باز هم روي اش��تباه خط 
دفاعي آبي ها رقم خورد و مردامند مدافع استقالل 
نتوانس��ت كنترلش را حفظ كند و لي��ز خورد تا 

گوميس با يك چيپ دروازه را باز كند. 
 البته متين كريم زاده و امين قاسمي نژاد دو خريد 
ديگر استقالل براي فصل جديد هم كه در جريان 
بازي ب��ا الهالل به عنوان يار تعويض��ي وارد زمين 
ش��دند، نمايش راضي كننده اي نداشتند تا جاي 
خالي مهدي قايدي، مسعود ريگي، دياباته و فرشيد 
اسماعيلي، بازيكنان شاخصي كه از استقالل جدا 

شده اند، بيشتر از هميشه به چشم بيايد. 
  جنگ داخلي آبي ها

اس��تقالل در حالي به الهالل باخت كه هم از داخل 
زمين و هم بيرون زمي��ن لطمه خورد، تيمي كه در 
ماه هايي كه از آمدن احمد مددي به عنوان مديرعامل 
استقالل مي گذرد، بيشتر از آنكه تمركزشان روي 
برتري مقابل رقبا باش��د، جنگ و اختالفات داخلي 
شان باال گرفته بود. حواشي كه باعث شد تا استقالل 

با شرايطي آشفته آماده رويارويي با الهالل در آسيا 
شود، به خصوص كه در ماه هاي اخير به نظر مي رسيد 
هيچ كدام از اركان باشگاه استقالل چشم ديدن هم را 
نداشتند، مانند رابطه احمد مددي و فرهاد مجيدي 
كه در 10 ماه گذشته هيچگاه دوستانه نشد و هيئت 
مديره استقالل هم عمالً مقابل مديرعاملي قرار داشت 
كه حكم او را امضا كرده بود. مصاحبه هاي مجيدي و 
مددي عليه يكديگر به خوبي گوياي فضاي حاكم بر 

استقالل پيش از بازي دوشنبه شب با الهالل بود. 
 نمونه اي از صحبت هاي س��رمربي و مديرعامل را 
عليه هم بخوانيد تا متوجه عمق اختالفات داخلي 
آبي ها پي��ش از رفتن به امارات ب��راي رويارويي با 
الهالل ش��ويد. جايي كه مجي��دي مي گويد: »آيا 
منتظر هستند تا تيم ببازد؟ اگر با من مشكل دارند، 
چرا واضح و ش��فاف نمي گويند؟ گناه هواداران در 
اين وسط چيست؟ اينجا نه كسي مي رود، نه كسي 
استعفا مي دهد و نه كسي نگران است.« مددي هم 
اينطور پاسخش را مي دهد: »آقاي مجيدي توهم 
توطئه را كنار بگذارد و فكر تيم باش��د. با توهين و 
سفس��طه به هيچ تيمي امتياز نمي دهند و ايشان 
براي توجي��ه نتايج تيم راه ديگ��ري غيراز توهين 
و تهمت را برگزين��د.« با چنين حج��م زيادي از 
اختالفات داخلي كه تمركز را از دو طرف گرفته بود، 

برد الهالل حتي فرضش هم محال بود!
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دنيا حيدري

شيوا نوروزي

شب سخت و جذاب طارمي مقابل اتلتيكو مادريد
 اينتر– رئال

 جدال محك براي آنجلوتي
در دومين شب از مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا هشت بازي برگزار 
مي شود كه از مهم ترين آنها مي توان به مصاف اينترميالن- رئال مادريد 
و ليورپول – ميالن اشاره كرد. هرچند مصاف اتلتيكومادريد با پورتو با 
توجه به حضور مهدي طارمي در تركيب تيم پرتغالي براي ايراني ها از 

اهميت ويژه اي برخوردار است.
    

سرانجام بعد از 10 سال ناكامي، گوارديوال سال گذشته صعود به فينال ليگ 
قهرمانان را تجربه كرد. تجربه اي كه البته به باال بردن جام نينجاميد، اما 
اين طلسم شكني نه فقط نخستين حضور سيتي در فينال ليگ قهرمانان 
را رقم زد كه طلسم ناكامي هاي پپ براي تجربه فينال اين رقابت ها را نيز 
شكست و او را به باال بردن جام در دوره هاي بعد اميدوارتر كرد. حاال پپ 
يك بار ديگر با منچسترسيتي ماراتن ليگ قهرمانان را آغاز و در نخستين 
گام، شاگردانش را برابر اليپزيش روانه ميدان مي كند. در ديگر ديدار اين 
گروه، كلوب بروژي كه تنها افتخارش به نايب قهرماني در سال 1979 در 
ليگ قهرمانان برمي گردد با پاري سن ژرمن ديدار مي كند. نايب قهرمان 
2020 كه فصل گذشته با دو باخت سنگين برابر ياران پپ از راهيابي به 
فينال بازماند، اما حاال اميدوار اس��ت تا با ستاره اي چون مسي حضوري 

متفاوت را در ليگ قهرمانان تجربه كند.
    

مهم ترين ديدار گروه B مصاف اتلتيكومادريد – پورتو اس��ت و رويارويي 
ملي پوش ايراني تيم پرتغالي برابر تيم سوم الليگا كه با سه برد، يك تساوي 
و البته به دليل تفاضل گل كمتر نسبت به رئال و والنسيا در سكوي سوم جا 
مانده است. تيمي بدون باخت كه بي شك با چهار گل خورده در چهار بازي 
باز كردن دروازه اش كار چندان ساده اي نيست و مهدي طارمي مي تواند با 
فرو ريختن دروازه اين تيم اسپانيايي بار ديگر نام خود را بر سر زبان ها بيندازد. 
پورتو اما اين فصل نتايج پرفراز و نشيبي گرفته و اگرچه همانند ميزبان خود 
رنگ باخت به خود نديده، اما با قبول تساوي در ليگ پرتغال )سه برد و دو 
مساوي( راهي ليگ قهرمانان شده و بدون ش��ك كار ساده اي برابر يكي از 
مدعيان اسپانيايي اين رقابت ها ندارد. مصاف ليورپول – آث ميالن نيز در 
اين گروه جذابيت هاي خاص خود را دارد. ميالن با هفت قهرماني و چهار 
نايب  قهرماني از پرافتخارترين تيم هاي حاضر در ليگ قهرمانان است. آخرين 
قهرماني ميالني ها به سال 2007 و آخرين نايب قهرماني اين تيم به 200۵ 
بازمي گردد. ليورپول هم با شش قهرماني و سه نايب قهرماني كم از مهمان 
امشب خود ندارد. البته با اين تفاوت كه ليورپول آخرين بار سال 2019 بود 
كه جام قهرماني را باالي سر برد،  آن هم بعد از نايب قهرماني در سال 2018 و 

حاال مصاف اين دو مدعي در گام نخست مي تواند ديدني و جذاب باشد. 
    

در گروه C، بشيكتاش با دورتموند و اسپورتينگ با آژاكس ديدار دارند، 
اما در گروه D كه همه نگاه ها را به خود جلب كرده عالوه بر ديدار شريف 
تيراسپول – شاختار، اينتر نيز به مصاف رئال مادريد می رود. كهكشاني ها با 
13 قهرماني و سه نايب قهرماني در حالي به عنوان پرافتخارترين تيم حاضر 
در ليگ قهرمانان اروپا برابر اينتر به ميدان مي روند كه بعد از هت تريك 
قهرماني در سال هاي 2017- 2016 و 2018 ديگر حتي موفق به حضور در 
فينال هم نشدند و حاال اميدوارند سالي متفاوتي را با آنجلوتي تجربه كنند. 
هرچند آنجلوتي در مقابل قهرمان سه دوره ليگ قهرمانان، پنج بازيكن 
خود را در اختيار ندارد و اين مي تواند كار او را مقابل اينتر سخت كند. گرت 
بيل، توني كروس، دني سبايوس، مارسلو و فرالن مندي در ديدار با اينتر 
قادر به همراهي رئال مادريد نيستند و كارلتو براي چينش تركيب ثابت 
خود كار آساني پيش رو نخواهد داشت. مصدوميت هاي پي در پي يكي از 
معضالت زيدان هم در اين تيم بود و حاال بايد ديد آنجلوتي چاره اي براي 
آن و همچنين مصاف با اينتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا دارد يا دوراني ناكام 

را همچون زيدان پيش رو خواهد داشت.

حاشيه اي بر حذف استقالل از ليگ قهرمانان آسيا

با كشتي گيران نروژي مهربان باشيدامان از خودی ها!
حضور در كمپ بهترين هاي كش��تي جهان افتخار بزرگي براي هر كسي 
محسوب مي شود، خصوصاً اگر آن فرد سفير يك كشور اروپايي هم باشد. زمان 
اندكي باقي مانده تا شروع مسابقات جام جهاني كشتي و مدعيان آزاد و فرنگي 
از سراسر جهان به زودي در نروژ گردهم مي آيند تا بعد از بازي هاي المپيك 
دوباره قدرت خود را محك بزنند. در آس��تانه شروع جام جهاني، سفير اين 
كشور در تهران سري به خانه كشتي زد و از كمپ تيم هاي ملي بازديد كرد. در 
اين ديدار دوستانه سيگوالد هاوگه از امكانات تيم هاي كشتي كشورمان ديدن 
كرد و گپ و گفتي هم با عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي ايران داشت. 
سفير نروژ بعد از اين ديدار، پيامي منتشر و درخواستش از كشتي گيران ايراني 
را مطرح كرد: »افتخار اين را داشتم تا رئيس فدراسيون كشتي ايران دكتر 
عليرضا دبير كمپ فوق العاده تيم ملي كشتي ايران واقع در ورزشگاه آزادي 
را به من نشان دهد. تيم ملي كشتي ايران در حال آماده سازي براي شركت 
در مسابقات جام جهاني كشتي در نروژ است. زير سايه پهلوانان ايراني روي 

ديوارها از آنها خواستم با كشتي گيران نروژي مهربان باشند.«

 آغاز ماراتن تيم ملي هندبال بانوان
 در قهرماني آسيا

هجدهمين دوره مسابقات هندبال قهرماني زنان آسيا امروز به ميزباني اردن 
آغاز مي شود و تيم ملي بانوان ايران در نخستين ديدارش در اين مسابقات به 
مصاف ژاپن مي رود. قرار بود اين مسابقات با 12تيم و در دو گروه انجام شود، 
اما تنها چند روز قبل از آغاز مسابقات تيم قطر از حضور در اين مسابقات 
انصراف داد تا در گروه  A پنج تيم با هم رقابت كنند. بانوان هندباليست 
كشورمان در گروه B با تيم هاي ژاپن، فلس��طين، كويت، سوريه و اردن 
همگروه هستند. تيم هندبال بانوان ايران تاكنون هفت بار در قهرماني آسيا 
حاضر بوده  و در س��ال 2018 مقام هفتم قاره را به دست آورده است. اين 
رقابت ها، انتخابي مسابقات قهرماني جهان محسوب مي شود و پنج تيم اول 

آسيا سهميه حضور در جهاني اسپانيا را به دست خواهند آورد. 

 تداركات ويژه الزمه موفقيت ووشو 
در بازي هاي آسيايي

سرمربي تيم ملي ووشو با تأكيد بر عدم برگزاري مسابقات در دو، سه سال 
اخير، تداركات و برنامه ريزي ويژه را الزمه موفقيت در بازي هاي آسيايي 
2022 خواند. حسين اوجاقي با اشاره به اين موضوع گفت: »مهم ترين 
رويداد پيش روي ما بازي هاي آسيايي است كه المپيكي در سطح قاره 
آسيا به حساب مي آيد. همه كشورها آسيايي و اكثر رشته هاي مهم در 
بازي هاي آس��يايي حضور دارند و ووشو نيز يكي از اميدهاي كشورمان 
براي باال بردن پرچم و ارتقای رنكينگ اس��ت. براي حضور پرقدرت در 

بازي هاي آسيايي بايد تداركات خوبي داشته باشيم.«

 با حداقل دستمزد فوتباليست ها 
مي توانيم مدال المپيك بگيريم

بوكس نيروهاي مسلح روي رينگ سيزم
امير سرتيپ دوم داوود صارمي، رئيس هيئت بوكس ستاد كل نيرو هاي       خبر
مس��لح با اعالم خبر اعزام تيم بوكس نيروهاي مسلح به رقابت هاي 
ارتش هاي جهان در روسيه گفت: »اين دوره از رقابت ها كه به ميزباني روسيه برگزار مي شود، بي شك 
از سطح بسيار بااليي برخوردار خواهد بود، چراكه طبق اطالعات كسب شده مدال آوران عنوان دار 
جهاني در اين رقابت ها حضور خواهند يافت. از آنجايي كه كشور روسيه يكي از قدرت هاي اين رشته 
ورزشي به حساب مي آيد بيش از ۴1 كشور با 3۵0 بوكسور در اين رقابت ها شركت دارند و با هم مبارزه 
خواهند كرد. تيم ما در اين دوره با تركيب كامل و با 10 بوكسور در مسابقات سيزم 2021 مسكو روي 
رينگ مي رود. بوكسور هاي ما بيش از هفت ماه است كه در اردو هاي مختلف خود را براي اين دوره از 
رقابت ها آماده مي كنند. با تعامل خوبي كه با فدراسيون بوكس داشتيم، دو نفر از ملي پوشان به واسطه 

اينكه عضويت فعال بسيج را دارند در تركيب تيم بوكس نيرو هاي مسلح حضور خواهند داشت.«

تيم ملي واليبال اي��ران با برتري 
فريدون حسن

      بازتاب
قاطع مقابل پاكستان و با كسب 
سه پيروزي 3 بر صفر از گروه خود 
در رقابت هاي قهرماني آس��يا صعود كرد و حاال در مرحله دوم اين 
مسابقات بايد به مصاف دو تيم كره جنوبي و چين تايپه برود.  بامداد 
ديروز شاگردان بهروز عطايي سومين حريف مرحله مقدماتي خود، 
يعني پاكستان را هم با حساب 3 بر صفر شكست دادند تا با كسب سه 
پيروزي قاطع گام به مرحله بعدي بگذراند. بلندقامتان ايران در اين 
مرحله با كره جنوبي، چين تايپه و پاكستان همگروه شدند كه به خاطر 
برتري مقابل پاكس��تان با اين تيم بازي نمي كنند.  بهروز عطايي، 
سرمربي تيم ملي كشورمان بعد از سرگروهي و صعود به مرحله بعد 
گفت: »بازي مقابل پاكستان به اين دليل كه به عنوان بازي سرگروهي 
تلقي مي شد، برايمان اهميت داش��ت. از روز اول با اين نگرش وارد 
مسابقات شديم كه بعد از انجام سه بازي اول مرحله گروهي، بتوانيم 
به ارزيابي درستي از تيم برس��يم كه اين اتفاق رخ داد.« وي افزود: 

»پاكستان در مقايسه با هنگ كنگ و تايلند تيم بهتري بود و طبيعي 
است كه فشار بيشتري به تيم ايران وارد كرد. ما هم سعي كرديم با 
بيرون آمدن از فش��ار، بازي را كنترل كنيم. در جريان اين بازي به 
ش��يوه هاي مختلف از بازيكنان اس��تفاده كردي��م و در نهايت به 
ارزيابي خوبي  از تيم رس��يديم. اميدوارم نگاهي كه داشتيم به ما 
كمك كند تا در مرحله دوم رقابت ها برابر رقبا عملكرد بهتري داشته 
باشيم.« سرمربي تيم ملي با اشاره به حريفان ايران در مرحله دوم اين 
رقابت ها گفت: »چين تايپه و كره جنوبي تيم هاي سرعتي و توپ گيري 
هستند. بنابراين مقابل اين دو تيم بايد راهكاري پيدا كنيم كه اين دو 
نقطه قوت را از كار بيندازيم. در مجموع از سه بازي انجام شده مرحله 
گروهي راضي هستيم و با اينكه مقابل سه تيم هنگ كنگ، تايلند و 
پاكستان فش��ار زيادي به تيم ايران وارد نش��د، اما به  عنوان بازي 
تداركاتي به آن نگاه كرديم. اميدوارم در مراحل بعدي عملكردمان 
بسيار بهتر از اين شود تا بتوانيم نماينده شايسته اي براي ايران باشيم 

و موجبات شادي مردم را فراهم كنيم.«

صعود مقتدرانه ايران به دور دوم قهرماني آسيا
 كره جنوبي و چين تايپه 

قربانيان بعدي؟

باز همان درددل هاي هميشگي، بحث 
حامد قهرماني

    چهره
امكانات و مسائل مالي موضوعی است 
كه هم��واره ورزش��كاران المپيكي و 
مدال آور ايران را آزار داده و مي دهد. حاال اما با تغيير دولت گويا بارقه 

اميدي در دل ها ايجاد ش��ده و همه اميدوارند كه با نگاهي تازه از سوي 
مسئوالن اتفاقي نو در ورزش كشور بيفتد. محمد رهبري، ملي پوش 

المپيكي شمش��يربازي ايران از جمله ورزش��كاراني است كه 
معتقد است اگر اندكي به ملي پوشان رشته هاي مدال آور توجه 
شود آنها مي توانند افتخارات بي شماري را براي ايران كسب 
كنن��د. او مي گويد: »ما ب��ا حداقل امكان��ات در رقابت هاي 
المپيك حضور يافتيم و به طور حتم با حمايت هاي مناسب و 
به موقع، ورزشكاران بيشتري مي توانند سهميه المپيك را به 
دست آورند و حتي در اين رقابت هاي مهم مدال آوري كنند. 
انتظار ما نيز اين اس��ت كه وزير جديد ورزش و جوانان نگاه 
ويژه اي به ورزش هايي همچون شمشيربازي داشته باشد و 
حداقل هزينه ها در اينگونه رشته هاي المپيكي انجام شود تا 
در المپيك 202۴، تعداد ورزشكاران ايراني و همچنين تعداد 
مدال هاي كسب شده توسط كاروان ورزشي ايران افزايش 
يابد. اگر حداقل دستمزد يك فوتباليست در ورزش هاي 
مدال آور هزينه ش��ود، به طور حتم تعداد ورزش��كاران 

ايراني در المپيك نيز افزايش مي يابد.«

نمايش دروغين كومان و الپورتا
هر آن ممكن اس��ت طرفي��ن از ادامه اين 
نمايش خس��ته ش��وند و با لبريز ش��دن 
صبرش��ان زير همه چيز بزنن��د. برخالف 
تالش هاي رئيس حراف و سرمربي متكبر 
براي آرام نش��ان دادن اوضاع، ام��ا تيم از 
اعتم��اد و هويت كافي برخوردار نيس��ت. 
كومان با استعفا از تيم ملي هلند براي قبول 
سكان هدايت آبي واناري ها پس از شكست 
8 بر 2 در ليسبون به بارتومئو لطف كرده 
بود، اما هرگز از سوي الپورتا احساس حمايت نكرد. هرچند كه از همان 
نخستين روزهاي حضور سرمربي هلندي در آگوست 2020 در نيوكمپ 
همواره يك مربي معمولي به حساب مي آمد و اين پرسش در خصوص او 
مطرح بود كه آيا همان مربي است كه بارسا در اين برهه زماني به آن نياز 
دارد؟ ترديدي كه بعد از ماه ها حاال به جان خود كومان هم افتاده است، به 
طوري كه حس مي كند به رغم داشتن قرارداد تا ژوئن 2022جايگاهش 
را در نيوكمپ از دست داده و پايان فصل برايش به منزله پايان حضورش 
در جمع كاتاالن هاست و همين موضوع او را نگران كرده است. هرچند او 
همواره تأكيد دارد كه به رغم وجود برخي نكات رابطه اش با الپورتا خوب 
است و رئيس حراف هم مدعي است كه احترام زيادي براي او قائل است، 
اما حرف هاي الپورتا در محافل خصوصي و گاهاً عمومي كمك چنداني به 
ختم اين قائله نمي كند. ضمن اينكه رئيس باشگاه همچنان به شدت از 
نحوه خروج اين تيم از كورس قهرماني فصل گذشته با شكست برابر گراندا 
ناراحت است و صراحتاً نيز گفته كه ديگر تحمل بازي به بدي ديدار آخر 
آگوست كه برابر تيم ميشل انجام شد را ندارد و مدت هاي طوالني در حال 
مشورت با چند مربي درباره شخصيتي بود كه بايد روي نيمكت نيوكمپ 
قرار بگيرد و با كومان بازي كرد، شايد به همين دليل هم بود مربي كه حتي 
در زمان پذيرش كاهش دستمزد خود و پرداخت آن در زماني كه شرايط 
مناسب بود يا عدم جذب اريك گارسيا و ممفيس ديپاي در پنجره زمستاني 
و جورجينيو واينالدوم در تابستان امسال و حتي در زمان جدايي لوييس 
سوارز و بعدها ليونل مسي و آنتوان گريزمان هم اعتراضي نكرده بود پيش 
از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت مدعي شد نحوه اداره تيمي با 31 يا 32 
بازيكن را در كالس مربيگري به او آموزش نداده اند. البته الپورتا از مذاكره 
براي تمديد يك س��اله قرارداد كومان خبر مي دهد، اما همزمان در ازاي 
اهداي ثبات و قدرت به مربي خواهان كسب نتايج مدنظر هم هست و بهبود 
شرايط بازي و نقشي بزرگ تر براي بازيكنان فراموش شده است. اما آنچه در 
اين بين ديده مي شود عدم حمايت، اعتماد و شرايط نه چندان جالبي است 

كه بعيد نيست به زودي به جدايي راه كومان و الپورتا ختم شود.

ورزش مدارس، اهميتي كه درك نمي شود!
ورزش دانش آموزي مقوله اي است مهم و سودمند كه اگر به آن توجه 
شود ش��اهد تحولی اساسي در ورزش كش��ور خواهيم بود. اما مشكل 
اينجاست كه اين مقوله سال هاست مغفول مانده و مديران و مسئوالن 

فقط و فقط شعار می دهند و دركي از آن ندارند. 
وقتي هر چهار سال يك بار منتظريم بازي هاي المپيك شروع شود و شاهد 
درخشش ورزشكارانمان باشيم، كمتر كسي حواسش به اين است كه فالن 
قهرمان و فالن مدال آور چطور به اين جايگاه رسيده و در بين بهترين هاي 
جهان قدعلم كرده است. مديران ارشد ورزش همه نگاه شان به رنگ مدال 
قهرمانانمان است تا آن را به كارنامه ناموفق خود اضافه كنند و از موفقيت 
مدال آورانمان در آوردگاه هاي بزرگ به نفع خود بهره ببرند. در حالي كه 
هيچ قهرماني يك شبه ره 100 س��اله را نرفته و بعد از سال ها ممارست، 
سرمايه گذاري و تالش شبانه روزي يكي از بهترين هاي جهان لقب مي گيرد. 
تا زماني كه كار اصولي نشود و بي اعتنا از كنار استعدادهاي ناب بگذريم، 
نبايد منتظر شكوفايي نسل جديدي از مدال آوران باشيم و مثل هميشه بايد 

به درخشش همان تك ستاره هاي پا به سن گذاشته دل خوش كنيم. 
مدارس محلي است براي تجمع دانش آموزان در رده هاي سني مختلف 
تا علم، دانش و مهارت بياموزند و آينده كش��ور را بسازند. حضور همه 
نونهاالن و نوجوانان در محيطي به نام مدرسه بهترين فرصت است تا 
عالوه بر علم و دانش، توانايي هاي شان در زمينه ورزش نيز محك  زده 
شود. بحث استعداديابي از طريق مدارس و ورزش دانش آموزي اهميت 
زيادي در سراسر جهان دارد. كش��ورهاي مدعي و قدرتمند در ورزش 
قهرماني نگاه ويژه اي به اين مقوله دارند تا جايي كه با س��رمايه گذاري 
وس��يع و برنامه ريزي بلندمدت و هدفمند از يك دانش آموز مستعد، 
قهرمان جهان و المپيك مي سازند. دقيقاً به خاطر همين اصل مهم است 
كه ماكرون، رئيس جمهور فرانسه در مراسم تجليل از المپيكي هاي اين 
كشور به مديران ورزش فرانسه بر توسعه ورزش مدارس تأكيد و از آن 
به عنوان پشتوانه سازي براي بازي هاي المپيك ياد كرده است. سه سال 
ديگر پاريس ميزباني بازي هاي المپيك را برعهده دارد و در اين مدت كم 

هم مي توان براي استفاده از تمام پتانسيل ها كاري كرد. 
در عوض مديران ورزش ما نه برنامه اي براي المپيك 202۴ دارند و نه 
براي سال هاي آتي و ورزش ايران چشم اندازي ترسيم كرده اند. روزگاري 
وضع بهتر از اين بود و بسياري از نخبه هاي ورزش در رشته هاي مختلف 
در مدارس و آموزشگاه ها شناسايي می شدند و به تيم هاي ملي راه پيدا 
مي كردند. به لطف كرونا و مجازي ش��دن تحصيل دس��ت آقايان براي 
بهانه تراش��ي و فرار از مسئوليت بازتر ش��ده، ولي بي توجهي به ورزش 
دانش آموزي مربوط به يكي، دو سال گذشته نيست و در دو دهه اخير 
بي مهري به اين بحث س��رعت بيش��تري گرفته تا جايي در بسياري از 
رشته ها با عدم پشتوانه سازي و خأل تغيير نسل مواجه هستيم. طي اين 
سال ها وزارت ورزش اگر روي اس��تعداديابي حرفه اي و واقعي تأكيد و 
آن را به زيرمجموعه هايش كه فدراسيون ها هستند ابالغ مي كرد، قطعاً 
نخبه هاي زيادي از دل مدارس بي��رون مي آمدند و در تيم ها و رده هاي 
مختلف به ورزش قهرماني ادامه مي دادند. در واقع بايد به مدارس به چشم 
پايگاه هاي استعداديابي دائمي نگاه كرد، پايگاه هايي كه مي توانند شاهد 
درخشش استعدادهاي شان در مس��ابقات كشوري باشند. اما برگزاري 
تنها چند تورنمنت دانش آموزي فايده اي نخواهد داشت. استعدادهاي 
كشف شده بايد به سرعت از طرف فدراس��يون ها شناسايي شوند و در 
اختيار تيم هاي پايه قرار گيرند تا در مسير درست پيشرفت قرار بگيرند. 
نداشتن برنامه اي هدفمند و بلندمدت براي به كارگيري پتانسيل هاي 
دانش آموزي، خأل پشتوانه سازي را تشديد خواهد كرد تا جايي كه در 

رشته هاي مدال آور نيز با مشكالت عديده اي روبه رو خواهيم شد.

رومن بسا

  ال پاييس


