
اوضاع نامس�اعد 
دنيا حيدري
    گزارش

اقتصادي، جامعه 
ورزش را ني�ز به 
شدت تحت تأثير قرار داده، به طوري که هر روزه 
شاهد گاليه ورزشکاراني هستيم که دغدغه کار 
و امرار معاش دارن�د. دغدغه هايي ک�ه گاه در 
عملکرد آنها تأثير مي گذارد و گاه آنها را وادار به 
خداحافظي از دنياي قهرماني مي کند، چراکه 
آنچه از مسئوالن در خصوص مهيا شدن شرايط 
ش�غلي مي ش�نوند، وع�ده اي بيش نيس�ت!

گاه اما کار به دادن وعده هم نمي رسد و به گرفتن 
چند عکس يادگاري ختم مي ش��ود، درست مثل 
برخوردي که با ميرهاش��م حسيني، پسر طاليي 
تکواندوي ايران در بازي هاي آسيايي جاکارتا و ديگر 
هم تيمي هايش سعيد رجبي و اميرمحمد بخشي 
شد: »واقعاً زشت بود. مي خواستند در حد صدقه 
از ما تقدير کنند. به محض پياده شدن از هواپيما 
فقط نماينده ميانه در مجلس به قصد عکس گرفتن 
در فرودگاه حاضر شد و بعد از گرفتن عکس بدون 

خداحافظي و به سرعت رفت.« 
  استخدام شامل حال معلوالن نمي شود

بعد از طي شدن پروسه اي طوالني به نظر مي رسيد 
قرار بر استخدام قهرمانان اس��ت، اما پاي درددل 
قهرمانان که بنشينيم، حرف هايي مي شنويم که 
تفاوت هاي زيادي با واقعي��ت دارد. به طور مثال، 
ساره جوانمردي يکي از بانوان پرافتخار کشور خرداد 
امسال و بعد از آنکه براي دومين بار پياپي بهترين 
ورزشکار معلول جهان شد در گفت وگو با ايرنا گفت 

که هنوز استخدام رسمي نش��ده، چراکه سهميه 
استخدام قهرمانان شامل حال معلوالن نمي شود: 
»متولي استخدام قهرمانان، تبصره اي جالب براي 
افتخارآفرينان معلول آورده و آن اينکه تنها فرزندان 
آنها مي توانند استخدام رسمي شوند. وزارت ورزش 
و جوانان نبايد دلواپ��س فرزندان قهرمانان معلول 
باشد، چراکه ابتدا بايد رفاه و آسايش والدين فراهم 
شود و پس از آن خودمان زمينه آسايش فرزندانمان 

را فراهم کنيم.«
البته اين تنها معضل جوانمردي نبود و س��ميرا 
ارم، پرچ��م دار اختتاميه بازي هاي پاراآس��يايي 
جاکارتا هم که در رقابت هاي جهاني کره جنوبي 
امسال موفق شد رکورد تپانچه ۵۰ متر را بشکند 
و اولين بانوي ايراني باشد که سهميه پارالمپيک 
۲۰۲۰ توکيو را کسب کرد و از جاکارتا هم با نقره 
بازگشت، قبل از اعزام به بازي هاي پاراآسيايي در 
خصوص وعده هايي که در زمان پارالمپيک براي 
ايجاد موقعيت کاري براي مدال آوران داده شده 
بود به باش��گاه خبرنگاران جوان گف��ت: »بعد از 
پارالمپيک بار ها خواستم استاندار شيراز را ببينم، 
اما موفق نشدم و اين وعده به طور کل فراموش شد. 
من و ديگر ورزشکاران همچنان به دنبال فرصت 

کاري هستيم.«
  نمي خواستم دستم را مقابل کسي دراز کنم

دست روي دست گذاشتن براي عملي شدن وعده 
مسئوالن، اما سودي ندارد. شايد براي همين است 
که برخي ورزش��کاران تن به س��خت ترين کارها 
مي دهند تا عالوه بر ورزش، امرار معاش هم کنند. 

طاها غفاري، دونده استقامت ايران که در سال 97 
در ليگ باشگاه هاي کشور در ترکيب تيم مقاومت 
حضور داش��ت و عنوان نايب قهرمان��ي تيمي در 
مسابقات جوانان آسيا در سال ۲۰14 در کشور ژاپن 
را کارنامه دارد، يکي از همين ورزشکاراني است که 
در ۲3سالگي و در کنار تمريناتش براي آنکه منبع 

درآمدي داشته باشد، کولبري مي کند. 
او با تأکيد بر اينکه کار عار نيس��ت به خبرگزاري 
تس��نيم گفت: »کولبري يکي از کارهاي بس��يار 
سخت است که در آن مرگ و مير هم وجود دارد. در 
اين کار بايد وسايل را در ارتفاع ۲ هزار و ۵۰۰ متري 
جابه جا کنم. واقعاً تصور اين کار هم بسيار سخت 
است، چه برسد به انجامش، اما کار کردن عار نيست. 
نمي خواهم دستم جلوي کسي دراز باشد،  به همين 
خاطر دست به هر کار باشرافتي مي زنم. البته سعي 
مي کنم زمان کارم را با تاي��م تمريناتم هماهنگ 
کنم تا از آمادگي بدني دور نش��وم. تنها خواسته ام 
از مديرکل ورزش استان کردستان و رئيس هيئت 
دووميداني اين است که شرايطي برايم ايجاد شود 
که بتوانم با خيال راحت تري تمريناتم را پيگيري 

کنم و پرچم کشورم را باال ببرم.«
  درگيري فکري کارايي را پايين مي آورد

مس��ئله مهم اما تأثير منفي دغدغه ه��اي مالي بر 
عملکرد ورزش��کاران اس��ت. براي نمونه تيم هاي 
ملي کشتي ايران که با دغدغه مالي راهي بوداپست 
ش��دند، نتوانس��تند انتظارات را برآورده کنند و با 
دست خالي برگشتند. مسئله اي که سعيد عبدولي، 
دارن��ده مدال هاي ط��الي جهان و برن��ز المپيک 

در خصوص آن به خبرگزاري ايس��نا گفت: »بايد 
يکي بيايد و اين وضعيت را درست کند. وقتي فکر 
کشتي گير مشغول باشد، کارآيي هم پايين مي آيد. 
کشتي گيران خارجي مشکالت ما را ندارند و فقط به 
فکر تمرين و مسابقه هستند. همين استابلر آلماني 
که باز هم قهرمان جهان شد در خانه و مزرعه اش 
س��الن تمريني دارد که امکاناتش از خانه کشتي 
ما بيشتر اس��ت. به خدا پارس��ال که برنز جهان را 
گرفتم، فقط ۲7ميليون توم��ان به من دادند. آخر 
با اين پول چه کار مي توان ک��رد؟ با اين حال همه 
براي خوشحالي مردم سختي ها را تحمل مي کنند. 
سه، چهار روز بعد از پايان مسابقات در مجارستان 
بوديم، اما فقط در اتاق هايمان نشسته بوديم و پول 
خريد يک نوشابه را هم نداشتيم! فقط با آيدي کارت 
مي توانستيم در رستوران هتل غذا بخوريم. در اين 
مدت چشم مان به دست اين و آن بود. نمي خواهم 
کسي را مقصر بدانم، اما باالخره اين شرايط سخت 

است.«
مهدي علياري، تنها مدال آور تيم ملي کشتي فرنگي 
ايران در بوداپست هم در تأييد صحبت هاي عبدولي 
به خبرگزاري تس��نيم گفت: »با توجه به شرايط 
سخت اقتصادي و اجتماعي، کشتي گيران ما غيرت 
کردند. ما س��ربازان اين وطنيم، مي جنگيم بدون 
اينکه کوچک ترين حرفي بزنيم. ما به عنوان سرباز 
کار خود را انجام مي دهيم، ام��ا از مردم عزيزمان 
مي خواهم که از کشتي گيران دلگير نباشند، چراکه 
با وجود تمام سختي ها همه تالشمان را کرديم و 

هيچ کس کم فروشي نکرد.«

تمجيد AFC از فيناليستي
 که همه موانع را پشت سر گذاشت 

از ستاره هاي باانگيزه تا برانکوي موفق 
شانزدهمين دوره رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا تا دو هفته ديگر به 
پايان مي رسد و اين در حالي است که هنوز هيچ نماينده اي از فوتبال 
ايران نتوانسته فاتح اين رقابت ها شود، اما امسال پرسپوليس يک 
پاي فينال است و تيم ژاپني نيز ديگر فيناليست اين دوره محسوب 
مي شود. نماينده ايران در يک قدمي قهرماني است، آن هم در حالي 
که آخرين قهرماني تيم هاي ايراني در آسيا به دهه 70 برمي گردد. 

 بهترين هاي آسيا 
شايد در ابتداي اين فصل ليگ قهرمانان حتي خوش بين ترين هوادار 
پرسپوليس هم تصور نمي کرد تيمي که از نقل و انتقال بازيکن محروم 
بود تا فينال آسيا پيش روي کند. انتقال جنجالي مهدي طارمي به تيم 
ترکيه اي براي سرخپوشان خيريتي جز محروميت بين المللي در پي 
نداشت. رفت و برگش��ت مهاجم جنجالي از ريزه اسپور به پرسپوليس 
محروميت سنگين قرمزها از دو پنجره نقل و انتقاالت از سوي فيفا را به 
دنبال داشت. البته طارمي هيچ مسئوليتي را به گردن نگرفت و در آخر 
هم به يک تيم عربي ترانسفر شد، اما هنوز که هنوز است پرسپوليس 
چوب مجازات پرونده او را مي خورد تا جايي که اين تيم دو سال است 
که نتوانس��ته بازيکن جديدي را به خدمت بگيرد. با اين حال و به رغم 
تمام چالش هاي موجود پرس��پوليس با انگيزه اي مثال زدني تک تک 

حريفانش را برد و به فينال رسيد. 
کنار آمدن بازيکنان پرسپوليس با شرايط س��خت، مسير را براي اين 
تيم هموار ک��رد و اين در حالي اس��ت که محرومي��ت فيفا همچنان 
پابرجاست، اما سه يار کليدي برانکو از نظر AFC بهترين بازيکنان قاره 
آسيا هستند.   سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشي سيدجالل 
حسيني، عليرضا بيرانوند و علي عليپور را ستاره هاي ديدارهاي رفت 
وبرگشت فينال خواند. در اين گزارش س��نگربان قرمزها که شايسته 
جايزه مرد س��ال فوتبال آسياس��ت در گفت وگو با س��ايت AFC  به 
آرزوهاي بزرگش اشاره و عنوان کرد: »اگر من به عنوان مرد سال آسيا 
انتخاب شوم، افتخار بزرگي نصيب خودم و کشورم کرده ام. اميدوارم اين 
اتفاق بيفتد، چراکه هميشه اين يکي از آرزوهايم در زندگي بوده است. 
مي خواهم با پرسپوليس قهرمان شوم و تمام تمرکزم روي جام ملت هاي 
آسيا خواهد بود. مي خواهم با ايران بهترين بازيکن جام ملت هاي آسيا 
۲۰19 شوم. دوس��ت دارم اگر روزي ايران را ترک مي کنم به يک تيم 

بزرگ اروپايي بروم.«
 سهم برانکو

در روزهايي که تيم پرطرفدار پايتخت چوب سوءمديريت مديرانش را 
مي خورد و معلوم هم نمي شود که مقصر محروميت سنگين پرسپوليس 
از س��وي فيفا کيس��ت، برانکو ايوانکوويچ تيمش را به خوبي در جاده 

موفقيت هدايت مي کند تا الگوي خوبي براي ساير مربيان باشد.
صدرنش��يني در گروه  C، غلبه بر الجزيره امارات، الدحيل و السد قطر 
همان مسير س��ختي بود که تيم برانکو آن را پشت سر گذاشت. بدون 
ش��ک تيمي که نتواند بازيکن جديد به خدمت بگيرد بايد به نوعي با 
مشکالتش کنار بيايد. سرمربي کروات برخالف مربيان ديگر به جاي 
انتقاد از وضع موجود تصميم گرفت از توان بازيکنان جوانش استفاده 

کند و مسئوليت هاي مهم را هم به باتجربه هايش بدهد. 
سرمربي پرس��پوليس چه در بازي هاي داخلي و چه در آسيا بهترين 
تاکتيک ها را براي تيمش انتخاب مي کند و شاگردانش نيز در زمين 
دس��توراتش را به بهترين ش��کل پياده مي کنند. باي��د اعتراف کرد 
برانکو س��هم زيادي در موفقيت هاي چند س��ال اخير پرس��پوليس 
داشته و صعود به فينال آسيا پس از سه سال تالش، مزد زحمات اين 
مربي است. سرمربي کروات با اينکه با تيم هاي ملي ايران و کرواسي 
موفقيت هايي را کس��ب کرده، اما قهرماني پرسپوليس در آسيا براي 
او حکم بزرگ تري��ن موفقيت را خواهد داش��ت: »قطعاً اين قهرماني 
بزرگ ترين افتخار دوران مربيگري من خواهد بود، ولي من افتخارات 
مهم ديگري هم دارم؛ قهرماني در س��ه ليگ کرواسي، چين و ايران 
را به دست آورده ام. من مربي تيم کرواس��ي بودم که در جام جهاني 
9۸ فرانسه به مقام سوم رسيد و توانستم با تيم ملي ايران نيز به جام 

جهاني ۲۰۰۶ آلمان صعود کنم.«

شيوا نوروزي

تاوان جام جهاني

کونته گزينه اول رئال براي جانشيني لوپتگي 
از آنتوني�و کونته به عن�وان جدي ترين گزينه رئال براي جانش�يني 

لوپتگي نام برده مي شود. 
کابوس لوپتگي پنج ماه بعد از جام جهاني بار ديگر تکرار شد. مربي موفقي 
که يک هفته مانده به جام جهاني، ماتادورها با او يکي از شانس هاي قهرماني 
جام جهاني روسيه بودند، اما افشاي قراردادش با رئال براي جانشيني زيدان 
سبب شد فدراسيون فوتبال اس��پانيا حکم به اخراج مربي جوان و موفقش 
بدهد تا لوپتگي فرصت نشستن روي نيمکت ماتادورها را در روسيه پيدا نکند. 
کابوس جام جهاني گويا همچنان براي لوپتگي ادامه دارد و او اين بار تنها پس 
از گذش��ت 1۰ هفته از الليگا از سرمربيگري رئال هم کنار گذاشته مي شود 
تا به قول برخي آه هواداران اسپانيا، او را گرفته باشد. هواداراني که مي گويند 
لوپتگي با بستن قرارداد با رئال، پيش از جام جهاني  اردوي تيم ملي اسپانيا را 
به هم ريخت تا الروخا با هيرو که جانشين او شده بود تا يک هشتم نهايي بيشتر 

باال نيايند، آن هم تيمي که خيلي ها روي قهرماني اش شرط بسته بودند. 
 پايان با ال کالسيکو 

در حالي لوپتگي پس از اخراج پرحاش��يه اش از تيم ملي در فصل جديد 
الليگا روي نيمکت رئال نشس��ت که اميدوار بود بتوان��د خاطره تلخ جام 
جهاني را پاک کند. با اين حال همه چيز براي اين مربي جوان خيلي زودتر 
از آنچه فکرش را مي کرد به پايان رس��يد. ال کالسيکوي يک شنبه شب و 
شکست تحقير آميز ۵ بر يک مقابل بارسا در نيوکمپ، مسئله اي نبود که 
براي هواداران رئال قابل هضم باشد. به همين خاطر سانز، رئيس باشگاه 
مادريدي خيلي زود زير نامه اخراج لوپتگي را امضا کرد تا گمانه زني ها درباره 

نيمکت رئال باال بگيرد. 
در حالي رئال دس��ت به اخراج لوپتگي زده که مادريدي ها با اين مربي در 
الليگا روزهاي سختي را تجربه کرده اند. در پايان هفته دهم الليگا، رئال با 
چهار برد، دو شکست، چهار مساوي و کسب تنها 14 امتياز در رده نهم ليگ 
اسپانيا قرار گرفته، رتبه اي که براي تيم مدعي شهر مادريد نمي تواند قابل 
قبول باشد تا اين مربي به نوشته س��ايت فور فور تو در رده بدترين مربيان 
تاريخ اين باشگاه پرافتخار اروپايي از سال ۲۰۰۰ قرار بگيرد. در اين ليست 
کارلوس کرش، سرمربي تيم ملي ايران که در سال ۲۰۰4- ۲۰۰3 هدايت 
رئال مادريد را به جاي دل بوسکه به دس��ت گرفته بود و حضوري ناموفق 
داشت جزو چهارمربي بد تاريخ باشگاه معرفي شده است. در کنار کرش، رافا 
بنيتس، خولين لوپتگي و خوزه آنتونيو کاماچو قرار دارند.  روزنامه مادريدي 
مارکا در گزارش��ي درباره داليل ناکامي رئال با لوپتگي نوش��ته است: او 
برخالف زيدان که خيلي زود ترکيب اصلي خود را ش��ناخت، پس از 11 
ديدار که در مسند مربيگري رئال نشسته بود نتوانست تيمش را بشناسد. 
او در عين حال هيچ تالشي هم براي اين موضوع نش��ان نداد. نکته قابل 
توجه در امر رهبري لوپتگي وجود 11 ترکيب مختلف در هر 11 ديداري 
است که او در الليگا به مصاف حريفان خود رفته است.  اين همان مشکلي 
است که سرخيو راموس بعد از شکست در ال کالسيکو به آن اشاره کرده که 
همان عدم کنترل رختکن است، فارغ از تمام دانش فني که بدان واقف بود: 
»معموالً قدرت کنترل رختکن اهميت بيشتري از دانش تاکتيکي دارد.« 

اين جمله يعني رابطه لوپتگي و بازيکنانش در رختکن رئال غيرقابل بازگشت 
بود. لوپتگي فکر مي کرد با بازي دادن به همه بازيکنان مي تواند رضايت آنها را 

به دست آورد و اين همان اشتباهي بود که زيدان به دام آن نيفتاد. 
 مادريد در انتظار يک ايتاليايي

با برکناري لوپتگي حاال رئالي ها به دنبال مربي جديدي براي نيمکت ش��ان 
هستند. در اين راس��تا در روزهاي اخير اسامي مختلفي شنيده مي شود که 
در ليست مسئوالن مادريد هستند. البته تا انتخاب سرمربي جديد، سانتياگو 
سوالري، هافبک سابق رئال که فصل پيش سرمربي تيم مادريد کاستيا در 
ليگ دسته س��وم بود به عنوان مربي موقت رئال را هدايت مي کند.  در بين 
گزينه هاي جانش��يني لوپتگي، نام آنتونيو کونته بيشتر از هر مربي ديگري 
شنيده مي شود، سرمربي ايتاليايي که با ناتمام گذاشتن تعطيالتش در مصر به 
لندن رفته تا با حل مشکلش با باشگاه چلسي براي پذيرفتن هدايت رئال آماد 
ه شود. کونته سه قهرماني در سري آ با يوونتوس کسب کرده و در ليگ برتر نيز 
با چلسي قهرمان شده است. اگر رئال با کونته به توافق نرسد، سوالري احتماالً 
تا پايان فصل به عنوان سرمربي رئال باقي خواهد ماند. مائوريسيو پوچتينو 
سرمربي تاتنهام، آرسن ونگر، يواخيم لو و روبرتو مارتينز ديگر گزينه هاي 

هدايت رئال به شمار مي روند. 

سعيد احمديان
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س�عيد ماليي تازه ترين ورزش�کار 
جوانم�رد کش�ورمان اس�ت که در   بازتاب

مسابقات گرنداس�لم جودو در ابوظبي امارات براي حمايت از 
م�ردم مظل�وم فلس�طين و رويارو نش�دن  ب�ا نماين�ده رژيم 
صهيونيس�تي مقابل حريفي که پيش از اين شکست داده بود، 
شکس�ت خ�ورد ت�ا مداف�ع آرمان ه�اي انق�الب باش�د. 
ماليي در اين باره به خبرگزاري تسنيم گفته است: »مقابل بهترين هاي 
دنيا به برتري رسيدم تا به مرحله نيمه نهايي صعود کنم، اما با توجه به 
صعود ورزشکار رژيم اشغالگر قدس به ديدار نهايي با رضايت قلبي مقابل 
ورزشکار بلژيکي به بهانه مصدوميت مسابقه را واگذار کردم تا از صعود به 
ديدار نهايي باز بمانم. در مسابقات جهاني، جودوکار بلژيکي را به راحتي 

ايپون کرده بودم، اما در اينجا به خاطر آرمان هاي کشورم 
حاضر به شکست شدم. بعد از اين مسابقه نيز به خاطر 

اينکه دوست نداشتم پرچم کشورم پايين تر 
از پرچم رژيم صهيونيستي قرار بگيرد 

در ديدار رده بندي حاضر نشدم تا 
مدال برنز را نيز از دست بدهم. 

حرکت امروز من در راستاي 
آرمان هاي کشور عزيزمان 
بود. مطمئن باشيد با تمام 

وجود ب��ه خاطر کش��ورم از 
مدال، امتياز و جوايز خود گذش��تم و آرزوي 

ديدار با مقام معظم رهبري را دارم.«   محمد منصوري، سرمربي 
تيم ملي جودو هم با توجه به از خودگذشتگي ماليي درخواستي 
از مسئوالن دارد: »اميدوارم مسئوالن ورزش نيز بيشتر به اين 
قهرمانان که از جواني خود گذشته اند، توجه کنند. 
ورزشکاراني مانند ماليي، سرباز اين مملکت در 
ميدان ورزش هستند و براي حفظ آرمان ها 
به صالح کشور توجه مي کنند. اين کار 
ورزش��کاران ايثار است و براي حفظ 
ارزش ه��ا با وجود تمام س��ختي ها از 
مدال های خود مي گذرند تا ارزش هاي 

نظام حفظ شود.«

سايه نابساماني هاي اقتصادي بر زندگي قهرمانان
مسئوالن چاره اي براي دغدغه هاي معيشتي و شغلي ورزشکاران بينديشند

شکست مصلحتي سعيد ماليي براي رويارونشدن با جودوکار رژيم صهيونيستي

مدال هايمان فداي آرمان هاي انقالب


