
درس�ت از روزی 
فریدون حسن

   گزارش
ک�ه صعودم�ان 
به ج�ام جهان�ی 
قطعی شد، زیرکانه و با سیاست های مختلف 
سعی کردند هر طور شده ایران به قرعه کشی 
جام جهانی نرسد. بعد از مراسم قرعه کشی هم 
هر روز ش�اهد بودیم که ایران را از قطر 2022 
حذف می کردند، یک روز ایتالیا را جانشین مان 
می کردند و یک روز تیمی دیگر را. با این حال 
ما هنوز هستیم و می خواهیم با وجود تمام این 
معضالت و مشکالت در قطر تاریخ سازی کنیم.

اما آنها دست بردار نیستند و حاال تمام تمرکزشان را 
گذاشته اند روی بازی های تدارکاتی و دوستانه تیم 
ملی، نمونه اش هم بازی با کاناداست که قرار است 
16 خرداد در ونکوور برگزار شود. از همان روز اول 
شیطنت ها شروع شد و به رغم اینکه خبر می رسید 
بلیت های مسابقه فروخته شده و ایرانی های مقیم 
کانادا اس��تقبال خوبی برای حضور در ورزش��گاه 
کرده ان��د، خبرهای جس��ته و گریخت��ه ای هم از 

احتمال برهم خوردن کل ماجرا شنیده  می شود.
حاال نخس��ت وزیر کانادا پای کار آم��ده و اقدام 
فدراس��یون فوتبال کانادا ب��رای برگزاری دیدار 
دوستانه با ایران را زیر سؤال برده است. جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا گفته است: »برگزاری 
بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور و ایران 
که قرار اس��ت ماه ژوئن در ونکوور برگزار ش��ود 
»ایده خیل��ی خوبی« نبوده اس��ت. این انتخاب 
فدراس��یون فوتبال کانادا بود. به نظرم دعوت از 
تیم فوتبال ایران ایده خیلی خوبی نبود، اما این 
مسئله ای است که برگزارکنندگان بازی باید در 

موردش توضیح بدهند.«
فدراس��یون کانادا اما نظر دیگری دارد. س��اندرا 
گیج، مدیر دفت��ر بازاریابی فدراس��یون فوتبال 
کانادا می گوید: »ما در فدراسیون فوتبال کانادا به 
قدرت ورزش و توانایی آن در گردهم آوردن افراد 
با پیشینه و عقاید سیاسی مختلف برای یک هدف 
مشترک اعتقاد داریم. ایران یکی از ۳۲ فدراسیون 
ش��رکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است 
و فوتبال کانادا همچن��ان از تمامی پروتکل های 
بین المللی در برگزاری این مسابقه پیروی می کند. 
ما روی آماده س��ازی تیم ملی مردان خود برای 

رقابت در صحنه جهانی متمرکز هستیم.«
تا اینجای کار که بین خودش��ان دعواس��ت، اما 
اینکه عده ای از ایرانی ه��ای مقیم کانادا به بهانه 
سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن عده ای 

از هموطنان مقیم کان��ادا در آن پرواز بخواهند 
حضور تیم ملی در کانادا برای انجام بازی دوستانه 
را زیر سؤال ببرند و حتی آن را لغو کنند، سؤالی 
است که فقط می توان یک پاس��خ برای آن پیدا 
کرد؛ شیطنت سیاسی و دیگر هیچ. کانادا هم که 
تا دلتان بخواهد علیه ایران مواضع داشته و دارد، 
اصاًل هر جا که امریکا کم بی��اورد، جناب ترودو 
می شود صدای امریکا پس تعجبی ندارد از اینکه 

حاال هم ضدایران و ایرانی حرف بزند و هم اقدام 
فدراسیون فوتبال کشورش را اقدامی نه چندان 

خوب قلمداد کند.
البته در این میان نباید از فدراسیون خودمان هم 
غافل باشیم، فدراسیونی که دالل ها برایش رقیب 
انتخاب می کنند. فدراسیونی که در حساس ترین 
زمان ممکن و فاصله کوت��اه تا جام جهانی بدون 
رئیس اداره می شود. فدراسیون اعالم می کند که 

با اروپایی ها نمی توانیم بازی کنیم، چرا؟ کسی 
نمی داند و کسی هم پاس��خگو نیست. می گوید 
بازی با برزیل و آرژانتین هم بماند برای بعد از جام 
جهانی، چرا؟ باز هم کس��ی نمی داند، کسی هم 
پاسخگو نیست. راستی بازی بعد از جام جهانی 
شما را یاد قبای بعد از عید نمی اندازد؟! این وسط 
دالل ها تا دلتان بخواه��د جوالن می دهند برای 
اینکه جیب خودشان را پر پول کنند و در نهایت 
می رسیم به بازی با کانادا که هنوز هم نمی دانیم 

برگزار می شود یا نه!
حاال این وسط سرپرست تیم ملی از درآمد 4۰۰هزار 
دالری فدراس��یون از بازی با کانادا حرف می زند. 
استیلی می گوید: »تا قبل از اعالم خبر برگزاری این 
بازی، فشار انتقادات در این مسیر بود که چرا تیم 
ملی و فدراسیون هیچ مسابقه ای در پیش ندارد و 
برای برگزاری بازی های تدارکاتی هزینه نمی کند 
یا اینکه با این وضعیت امکان برگزاری هیچ مسابقه 
خوبی را نخواهیم داشت، در حالی که حاال یک بازی 
بس��یار خوب و مفید از نظر فنی و حتی اقتصادی 
فراهم شده و مس��یر تخریب ها تغییر کرده است. 
فدراسیون فوتبال چند هفته درگیر رسیدن به یک 
روش و توافق موفق در این بخش بود. واسطه های 
متعددی به میان آم��ده بودند، اما س��عی کردیم 
ارتباط به صورت مس��تقیم و بدون واسطه شکل 
بگیرد تا هم مبلغ قابل توجهی به واسطه ها پرداخت 
نشود و هم توافق کاماًل به سود فدراسیون و شفاف 
باشد. براس��اس توافق صورت گرفته، فدراسیون 
فوتبال ایران 4۰۰ ه��زار دالر از ط��رف کانادایی 
دریافت می کند و همه هزینه های اقامت و حمل و 

نقل هم با کشور میزبان است.«
آنچه مشخص است تیم ملی برای حضور پرقدرت 
در قط��ر نیازمند بازی ه��ای خ��وب و تأثیرگذار 
تدارکاتی است. بازی با حریفانی که بتوانند محکی 
جدی باش��ند ب��رای رویارویی با رقیب��ان اصلی، 
یعنی انگلس��تان و امریکا، بازی با کانادا هر چقدر 
هم که خوب باش��د، اما به نظر می رس��د با توجه 
به حواش��ی زیاد آن چندان مفید فایده نباشد. از 
طرفی طوالنی بودن راه و دشواری های خاص سفر 
به کانادا و از سوی دیگر حاشیه هایی که حتماً در 
کانادا توسط معاندین گریبانگیر تیم ملی خواهد 
شد، باعث می ش��ود زیان های این دیدار بیشتر از 
فواید آن باشد. به نظر می رسد فدراسیون باید در 
جست وجوی حریف تدارکاتی تازه ای باشد، حریفی 
که هم فوتبال بهتری نسبت به کانادا داشته باشد و 

هم سیاسی کاری های آنها را دنبال نکند.

هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ 
حامد قهرمانی
    لیگ برتر

برتر فوتبال در حال�ی عصر امروز 
برگزار می شود که با مسجل شدن 
قهرمانی اس�تقالل در پایان رقابت های هفته قبل حاال لیگ  از 
تب وتاب قهرمانی افتاده، اما هنوز برخی حساسیت ها وجود دارد.
اس��تقالل امروز با خیال راحت مقابل آلومینی��وم اراک صف آرایی 
می کند. ش��اگردان فرهاد مجیدی با غلبه بر فوالد در اهواز جش��ن 
قهرمانی گرفتند و امروز می خواهند مقابل چشمان هواداران شان با 
یک پیروزی دیگر هم رکورد شکست ناپذیری شان را حفظ کنند و 
هم جشن اصلی را بگیرند. در سوی مقابل سیدمهدی رحمتی شاید 
در بدترین زمان ممکن به تیم سابق خود رسیده است. اگر قهرمانی 
استقالل مس��جل نمی ش��د، آنها با اس��ترس باال به مصاف یکی از 
غول کش های لیگ می رفتند و این شانس وجود داشت تا آلومینیوم 
بالیی را که در جام حذفی سر پرس��پولیس آورد، سر استقالل هم 
بیاورد، اما حاال داس��تان کاماًل متفاوت است و آبی ها با خیال راحت 
برد می خواهند و هیچ استرسی هم ندارند. هوادار هم کمک حال شان 

است تا یکی از سخت ترین بازی های اراکی ها در تهران برگزار شود.
  پرسپولیس 

رقیب دیرین اس��تقالل ح��ال و روز خوبی ندارد. پرس��پولیس با 
شکست مقابل سپاهان فقط قهرمانی را از دست نداد، سرخ ها حاال 
حتی شاید نایب قهرمان هم نشوند. اختالف دو امتیازی با سپاهان، 
آن هم در فاصله س��ه هفته تا پایان لیگ این خطر را بیشتر از قبل 
کرده است. پرسپولیس امشب در تبریز به مصاف تراکتور می رود، 
تیمی که برای فرار از منطقه خطر و فاصله گرفتن از مدعیان سقوط 
نیاز مبرم به برد دارد و چه حریفی بهتر از پرس��پولیس بحران زده. 
گل محمدی هنوز هم زمی��ن و زمان را مقص��ر ناکامی تیمش در 
لیگ عنوان می کند و نمی خواهد قبول کند که اشتباهات سریالی 

خودش از ابتدای فصل تاکنون باعث شده پرسپولیس به این حال 
و روز بیفتد. بدون هیچ شکی ادامه این تفکر سقوط پرسپولیس به 

رده سوم را در پی خواهد داشت.
در سایر دیدارها، سپاهان رده سومی در اصفهان میزبان شهرخودروی 
ته جدولی اس��ت، دیداری که به نظر می رس��د مردان نویدکیا کار 
سختی برای برتری در آن نداشته باشند و شاید بتواند در نهایت آنها 

را به رده دوم جدول و باالتر از پرسپولیس برساند. پیکان در تهران 
میزبان فوالد اس��ت. تیم نکونام هفته گذشته مقابل استقالل هیچ 
حرفی برای گفتن نداشت و حاال باید دید با همان روش مقابل پیکان 
قرار می گیرد یا نه، گل گهر در سیرجان مقابل نفت مسجدسلیمان 
صف آرایی می کند، صنعت نفت آبادان میزبان مس رفسنجان است و 

در نهایت هم فجر سپاسی به مصاف ذوب آهن می رود.
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دنیا حیدریشیوا نوروزی

شمیم رضوان

ونکوورگردی به نام همراهی با تیم ملی

 40نفر اضافه را کجا می بری 
آقای فدراسیون!؟

آنقدر جام جهانی و اهمیت آماده سازی تیم ملی برای حضور در قطر را 
بر سرمان کوبیدند تا باالخره یک بازی دوستانه قطعی شد. با این  حال 
از هرچه بگذریم، سخن دوست خوش تر است. اگرچه این روزها برخی  
سرشان به حواشی سیاسی مطرح شده در خصوص دیدار ایران – کانادا 
گرم اس��ت و هرازگاهی یک اظهارنظ��ر جه��ت دار از آن طرف آب ها 
می شنویم، اما اینجا عده ای خوش��حال و امیدوار چمدان ها را بسته و 
دالرهای شان را آماده کرده اند تا با بهترین پرواز و با کمترین سختی در 

مسیر گرفتن ویزا، راهی کشور کانادا شوند! 
در شرایطی  که همه حواس ها معطوف تیم ملی و انجام این بازی است، آقایان 
لیس��ت بلندباالیی آماده کرده اند تا در صورت صدور ویزا، سفر ونکوور را به 
تجربیات خود اضافه کنند. در خبر اول منتشر شده حرف از لیست 8۰ نفره 
بود و اگرچه هیچ مسئولی به آن واکنش نشان نداد، ولی فعالً برخی رسانه ها 
ادعا کرده اند لیست نفرات اعزامی را بین 5۰ تا 55 نفر تخمین زده اند. در هر 
صورت یک بازی مهم و البته یک سفر مهم پیش روی تیم ملی و توریست های 

عاشق فوتبال است و به هیچ وجه نمی توان ساده از کنارش رد شد. 
سؤال اما اینجاس��ت؛ مگر برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی تیم ملی به 
چند نفر خدم و حشم نیاز داریم، آیا جز این است که بازیکنان دعوت شده، 
کادرفنی، پزشکی و یکی، دو نفر همراه آنها در نهایت چیزی حدود 4۰ نفر 
می شوند. پس با چه استداللی و به چه بهانه ای لیست اعالم شده به سفارت 
کانادا در ترکیه 8۰ نفر یا حتی 5۰ تا 55 نفر بوده است؟! باید دید چه کسانی 
مسئول تأیید لیس��ت اعزامی ها هستند و براس��اس چه قانون و معیاری 
مسافران ونکوور را تعیین می کنند. گفته شده در توافق صورت گرفته با 
کشور میزبان، کانادا پرداخت هزینه  5۰ نفر را برعهده گرفته و ایران باید 
هزینه نفرات اضافی را از جیب بپردازد. فراموش نکنیم که کانادا تنها هزینه 
اقامت را برعهده گرفته و خرج بلیت، ویزا و احتماالً پرداخت پول توجیبی 
برعهده خودمان اس��ت. در روزهایی که فوتبالی ها از بی پولی همیشگی 
می نالند و ماجدی، سرپرست فدراسیون از فراکسیون راهبردی مجلس 
تقاضای کمک مالی کرده، چرا و به چه علت دوست و رفقای آقایان باید هوای 

ونکوور را استنشاق کنند و در خیابان های این شهر ساحلی قدم بزنند!
فدراسیونی که همیش��ه دم از بی پولی زده، چطور قرار است برای این 
افراد بلیت گران قیمت تهیه کند. همه از باال رفتن نرخ دالر و تأثیرش بر 
افزایش قیمت  بلیت های خارجی گالیه دارند، ولی گویا خزانه فدراسیون 
فوتبال برای هزینه های س��فر به کانادا پول اضافه دارد و به جای آنکه 
خرج امور مهم کند، این پول را به پای افراد متفرقه می ریزد. ضمن اینکه 
خرج رفت و آمد به ترکیه و اسکان در کشور همسایه برای گرفتن ویزا را 
نیز به لیست هزینه ها اضافه کنید. آیا تماشای بازی دوستانه در ورزشگاه 
BT Place اینقدر ارزش دارد. حاال می فهمیم چرا فدراسیون و حمید 
استیلی تا این اندازه روی درآمدزا بودن این بازی تأکید داشتند. احتماالً 

از هم اکنون این پول را به گشت وگذار در ونکوور اختصاص داده اند.

یک بازی زیر سایه سنگین سیاسی کاری

هفته بیست و هشتم لیگ برتر، جشن آبی ها در آزادی

کانادا برای ما پپسی باز نمی کند!

پرسپولیس بحران زده در تبریز

آقا کریم کارآموز میلیاردی 
یک میلیارد برای جلوگیری از دعوا!

رد و بدل شدن ارقام درشت و نجومی در فوتبال داستان تازه ای نیست. 
با این وجود داس��تان تیم ملی متفاوت تر از آن اس��ت که افکار عمومی 
توان هضمش را داشته باشد. افشای دریافتی های دستیاران تازه کار و 
گمنام اسکوچیچ که طی روزهای گذشته صفحات مجازی را پر کرده، 
نمایش فرو ریختن اعتمادی است که مردم به تیم ملی فوتبال و تک تک 
اعضای آن داشتند. تیمی که فرای رنگ ها، عشق یک ملت را به تسخیر 
خود درآورده است. عشقی که امروز اما به واسطه انتشار ارقام دریافتی 
نامتعارف، سرخوردگی مردم را به دنبال داشته است. سرخوردگی ناشی 
از باور و اعتمادی که به اسطورهایی چون کریم باقری داشتند. نفراتی که 
اگرچه برای تزریق روحیه به مجموعه تیم ملی اضافه شده اند، اما دقیقه به 
دقیقه از حضورشان در کنار تیم ملی که مردم نامش را با دل و جان فریاد 
می کشند، هزینه ای میلیونی دریافت می کنند. دریافتی های نامتعارفی 
که شکاف عمیق احساسی بین مردم و اطرافیان تیم ملی فوتبال ایجاد 
کرده است. شکافی همراه با بی اعتمادی به نفراتی که شاید تصور عموم 
این باشد که با عشق تیم ملی کشورشان را همراهی می کنند، اما اعداد و 

ارقام افشا شده چیزی جز این را به تصویر می کشد.
 نشستن روی نیمکت تیم ملی،  افتخار کمی نیست. با این وجود برای 
برخی این افتخ��ار به تنهایی کفایت نمی کند، به گونه ای که حس��اب 
دقیقه به دقیق��ه آن را دارند، آن هم نه ب��ا ارقام پیش پا افت��اده که با 

رقم هایی آنچنانی که هیچ توجیه منطقی ندارد.
هوادار جماعت می شود یار دوازدهم و نه تنها چیزی عایدش نمی شود که 
باید از جیب هم هزینه کند برای به تماشا نشستن بازی های تیم ملی. 
دیدارهایی که اما هر ثانیه آن برای عده ای چنان نان و آب دار است که 

کمتر کسی می تواند تصور کند، به گونه ای که بد توی ذوق می زند!
مسئله کار کردن بی جیره مواجب نیست. بی شک مزد زحمت هر کسی 
باید پرداخت شود، اما پرداختی دوبله وسوبله و تا این اندازه غیرمتعارف 
که دقیقه ای حس��اب و کتاب ش��ود، آن هم میلیونی و برای مربی که 
بدون هیچ مدرکی شانس حضور روی نیمکت تیم ملی نصیبش شده، 
قانع کننده نیست، خصوصاً برای مردم و هوادارانی که تیم ملی فوتبال 
برای شان معنا و مفهومی دیگر دارد، چیزی فرای عالقه های رنگی به 
تیم های باش��گاهی. برای بس��یاری تیم ملی فوتبال با پرچم پرافتخار 
کشور برابری می کند و شأن و منزلتی در حد و اندازه های خاک کشور 
دارد. تعریف و معنایی که حال مردم را دگرگون می کند، وقتی مشخص 
می ش��ود عده ای همراهی با آن را چنان دوالوپهنا حس��اب می کنند 
که دریافتی های ش��ان س��وری هنگفت می زند به میلیاردی بگیرهای 
باش��گاهی، چراکه آنها حداقل بابت یک فصل حضور اس��ت که ارقام 
میلیاردی طلب می کنند و برخ��ی تنها برای 9 دی��دار! نتیجه تالش 
بازیکنان اما در اقدامی عجیب به جیب افرادی سرازیر می شود که در 

حال سپری کردن دوران کارآموزی هستند!

تعویق بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ 
اشرف رامین

     خبر
رس��ماً اعالم ش��د. پس از آنکه 
 )OCA( شورای المپیک آسیا
تصمیم چین مبنی بر ب��ه تعویق انداختن بازی های آس��یایی را 
پذیرفت، ورزشکاران جانباز و معلول نیز منتظر بودند تا نظر نهایی 
در خصوص  پاراآسیایی هانگژو نیز اعالم شود. بر این اساس کمیته 
بین المللی پارالمپیک آسیا هم به دنبال افزایش کرونا در چین و باال 
 APC .بودن تعداد شرکت کنندگان تصمیم نهایی اش را اعالم کرد
برای این مسئله کارگروهی با حضور مسئوالن کمیته پارالمپیک 
کشور میزبان و کمیته مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۲  تشکیل داده تا 
در سال آینده بازی ها را به بهترین شکل برگزار کند. طبق اعالم 
APC در بازی های سال آتی  نشان، شعار و سال بازی ها دستخوش 
تغییرات نخواهد شد. رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک آسیا این 
موضوع را تأیید کرده و از مذاکرات بیشتر خبر داده است. ماجد راشد 
در این رابطه گفته است: »آماده سازی بازی ها بسیار خوب پیش 
رفته بود و کمیته برگزاری آماده برگزاری مسابقات در سطح  عالی 

بود. اتخاذ این تصمیم کار بسیار دشواری بود، ولی ما این کار را انجام 
دادیم ت��ا بتوانیم به فدراس��یون های جهان��ی، کمیته های ملی 
پارالمپیک و ورزش��کارانی که خود را آماده ش��رکت در بازی ها 
می کنند تا حدی اطمینان خاطر ببخشیم. ما در حال حاضر با کمیته 
برگزاری جه��ت تعیین یک تاریخ جدید که ب��رای تقویم ورزش 
پارالمپیک مناسب باشد در حال مذاکره هستیم.« تصمیم چین 
برای تعویق المپیک آسیایی، تیم های ملی را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده و به رغم اینکه اردوی تیم های مختلف آغاز شده بود، اما 
تعویق بازی ها به لغو برگزاری تمرینات منجر شده و این موضوع هم 
از نظر روحی ورزش��کاران را با مش��کل مواجه کرده و هم هزینه 
سنگینی را روی دست فدراسیون ها گذاشته است. از طرفی سال 
آینده ملی پوشان باید برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 
پاریس وارد میدان ش��وند و تقویم ش��لوغ، دغدغه ورزشکاران را 
دوچندان خواهد کرد. این در حالی اس��ت که س��تاد بازی های 
پاراآس��یایی ایران تأکید کرده ب��ا برنامه ریزی های دقیق، تعویق 

بازی ها تأثیر منفی روی مدال آوران کشورمان نخواهد گذاشت.

OCA هم تأیید کرد

 تعویق یک ساله 
بازی های پاراآسیایی 2022

 ریسک پذیری کلوپ
نقطه عطف لیورپول

پیروزی لیورپ��ول مقابل س��اوتهمپتون 
حساس��یت بازی  هفته پایانی را دوچندان 
کرد. رقابت  شانه به شانه با من سیتی همچنان 
ادامه دارد و این در حالی اس��ت که محمد 
صالح، ویرجیل فان دایک و چند ستاره دیگر 
در ترکیب حضور نداشتند. از این تصمیم 
یورگن کلوپ نباید تعجب ک��رد. او تیمی 
س��اخته که متکی به چند بازیکن نیست. 
درست است که همه تیم اصلی لیورپول را 
می شناسند، ولی این تیم جوری ساخته شده که می توان تغییرات زیادی 
در آن ایجاد کرد. چند سال قبل تیم زیر ۲۳ سال لیورپول در جام حذفی 
اورتون را شکست داد و همان تفکر همچنان جریان دارد. البته قبول داریم 
همه بازیکنان کلوپ خوب هس��تند، ولی باید قبول کنیم به پای ترکیب 
اصلی نمی رسند. نکته اینجاس��ت یورگن همان ذهنیت و روحیه ای که 
می خواسته در باشگاه ایجاد کرده است. فصل گذشته تیم مصدومان زیادی 
داشت، هرچند تیم های دیگر نیز با این مشکل کم و بیش مواجه بودند و 
نباید بهانه گیری کرد، اما وضعیت لیورپول قابل مقایسه با حریفان نبود و 
فصل سختی را پشت سر گذاشت. ضمن  اینکه کلوپ، مادرش را به خاطر 
بیماری کرونا از دست داد و به گفته  خودش سخت ترین فصل زندگی  اش 
را س��پری کرد. به خدمت گرفتن بهترین گزینه ها از دیگر موفقیت های 
قرمزپوشان بوده است. آنها در نقل و انتقاالت تابس��تانی ابراهام کوناته را 
خریدند، بازیکنی که در بازی آخر فراتر از انتظار ظاهر شد و مأموریتش را به 
بهترین شکل انجام داد. بله، بازیکنان شایسته تقدیر و ستایش هستند، اما 
همه این موفقیت ها به یک »نفر« برمی گردد. لیورپول با داشتن کلوپ، یک 

مرد بزرگ را در رأس باشگاه در اختیار دارد. 
حفظ آرامش و خوشحالی تیم در یک هفته باقیمانده مسئولیتی سخت و 
بزرگ است. خوشحال و راضی نگه داشتن بازیکنی که فکر می کند از بقیه 
بهتر است، اما جایی در ترکیب اصلی ندارد قطعاً آسان نیست. به عقیده من، 
روبرتو فیرمینو بهترین بازیکن بازی با ساوتهمپتون بود. لیورپول در ابتدای 
مسابقه شرایط خوبی نداشت، اما هوش و توانایی فیرمینو و هاروی الیوت به 
کمک تیم آمد. فیرمینو قراردادش را زمان برندن راجرز ثبت کرد و آن اوایل 
و بعد از آمدن کلوپ تکلیفش مشخص نبود. این بازیکن برای پیدا کردن 
جایگاه واقعی اش تالش کرد و صبور بود. در مورد بازیکنانی صحبت می کنیم 
که نقش شان را در تیم پذیرفته و برای آن می جنگند. فیرمینو در رأس لیست 
بازیکنان مسئولیت پذیر قرار دارد. در مصاف با ساوتهمپتون آنها که کمتر 

فرصت پیدا کرده بودند به میدان آمدند و همگی عملکرد خوبی داشتند. 
اینکه به تاکومی خیلی کم بازی می رسد یک جنایت است. هاروی، جونز و 
سایرین مدت ها بود فرصتی برای خودنمایی نداشتند. همه آنها باور نکردنی 
ظاهر شدند. کلوپ با اینکه به هر سه امتیاز بازی نیاز داشت، ولی ریسک کرد 
و 9 تغییر مهم در تیم اعمال کرد. لیورپول تاکنون چنین اتحادی را تجربه 
نکرده است. شرایط تیم خوب است و بازیکنان یکدست از هر نظر از وضعیت 
لیورپول راضی هستند. از آنجا که در این فصل قرمزپوشان نتایج درخشانی 
کسب کرده اند، انتقادهای کمی متوجه این تیم است. در تیم یکدست و موفق 
کلوپ همه نفرات با جان و دل بازی می کنند و برای موفقیت تیم می جنگند. 
همه بازیکنان با یکدلی همدیگر را حمایت می کنند. اینگونه است که لیورپول 

از سایر تیم ها متمایز شده و دست از سر منچسترسیتی برنمی دارد.
مترجم: شیوا نوروزی

جیمی کاراگر

  اسکای اسپورتس

خوبان عالم فقط در ایران عزل می شوند
مهرعلی در جلسه فیفا!

 آخرین روزهای بهمن ماه و درس��ت قبل از جلس��ه تصمیم گیری در 
خصوص عزل موقت عزیزی خادم بود که نتیجه استعالم هیئت رئیسه 
فدراسیون خبر از غیرقانونی بودن حضور مهرعلی و بهاروند در جلسات 
هیئت رئیسه فدراس��یون فوتبال داد! در واقع انتخاب این دو به عنوان 
سرپرست نایب رئیسی بدون رأی مجمع و تنها با نظر عزیزی خادم بود 
که حضورشان در جلسات هیئت رئیس��ه را غیرقانونی می کرد. با این 
وجود نگاه قانون گریز رئیس معزول فدراس��یون در انتخاب معاونان، 
نایب رئیس و اطرافیانش معادالت را به گونه ای چیده بود که حتی بعد از 
کنار گذاشته شدنش از مسند ریاست هم همچنان شاهد اتفاقات جالب 

توجهی هستیم که ماحصل مدیریت پرایراد عزیزی خادم است. 
حضور مهرعلی، سرپرست نایب رئیس��ی اول فدراسیون عزیزی خادم 
در جلس��ه فیفا یکی از پیامدهای ناش��ی از مدیریت مردی اس��ت که 
کوچک ترین احترامی برای قانون قائل نبود و گامی در راستای رعایت 
آن برنمی داشت. مسئله ای که دس��ت آخر باعث خواسته شدن عذر او 
از فدراس��یون فوتبال شد،  اما حتی کنار گذاش��تن عزیزی خادم هم به 
اتفاقات غیرقانونی پایان نداد، به طوری که هفته گذش��ته شاهد حضور 
حمیدرضا مهرعلی در گردهمایی مدیران ارشد انجمن های عضو فیفا 
از آسیا و اقیانوسیه در دوبی بودیم! ش��خصی که با توجه به غیرقانونی 
بودن حضورش در جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، هیچ 

توجیهی نمی شد برای شرکت کردنش در جلسه رسمی فیفا تراشید. 
هفته گذش��ته فیفا گردهمایی را با همکاری مرکز بین المللی مطالعات 
ورزش��ی) CLES ( جهت آموزش ه��ای چندوجهی به دبی��ران کل و 
کارکنان کلیدی کنفدراسیون های آسیا و اقیانوسیه برگزار کرد تا با تبادل 
ایده ها، بهترین شیوه را برای مدیریت در مدیریت ورزشی بیاموزند. جلسه 
رس��می که حضور مهرعلی در آن با توجه به پایان کارش در فدراسیون 
تعجب همگان را به دنبال داش��ت، اما پیگیری ها نشان داد دلیل حضور 
سرپرست سابق نایب رئیسی اول فدراس��یون فوتبال در دوره مدیریتی 
فیفا به این دلیل بوده که سال گذش��ته نامش از سوی فدراسیون برای 
حضور در این همایش رد شده و فیفا نیز با توجه به اسامی قبلی، بار دیگر 
از مهرعلی برای حضور در جلسه رسمی خود دعوت به عمل آورده است، 
بی آنکه بداند او دیگر نقشی در فدراسیون فوتبال ندارد. در واقع اشتباه 
از فیفا بوده که براساس معرفینامه های قبلی در این دوره آموزشی خود 
نیز مهرعلی را به عنوان نماینده فوتبال ایران دعوت کرده است، در حالی 
که بی شک باید قبل از ارسال دعوتنامه از فدراسیون فوتبال ایران در این 
خصوص استعالم می گرفت. هرچند فدراسیون فوتبال نیز می توانست 
پیش تر با اعالم مواردی خاص از رخ دادن چنین اتفاقی پیشگیری کند. با 
این وجود مهرعلی می توانست با توجه به اینکه دیگر سمتی در فدراسیون 
فوتبال ندارد از حضور در این همایش سرباز بزند ، اما عکس یادگاری او با 

اینفانتینو نشان می دهد که او از اشتباه فیفا بسیار هم خرسند است!


