
نيمک��ت اميدها 
سعيد احمديان

    گزارش
ان��گار خريداري 
ندارد، گزينه های 
فدراس��يون فوتبال يک به يک دست رد به سينه 
مهدي تاج می زنند تا رئيس فدراسيون که هنوز 
خيالش از بابت توافق صددرصدی با ويلموتس 
راحت نشده، فکري به حال تيم اميد کند، تيمي 
که رؤيای المپيک و شکستن طلسم 44 ساله را 
دارد، اما هف��ت ماه مانده به آغ��از مرحله نهايي 

انتخابي المپيک مربي ندارد.
پس از همان س��وت پاي��ان بازي اي��ران و عراق 
در مرحل��ه اول انتخابي المپيک ک��ه تيم اميد 
کشورمان با خوش شانسی توانس��ت باال بيايد، 
خيلي ها حدس زدن��د که کار کرانچ��ار در تيم 
اميد تمام شده است، به خصوص که همه انتظار 
داشتند تا اميدها با اقتدار از همين شروع کارشان 
در راه المپيک توکي��و  را آغاز کنن��د، اما نتايج 
اميده��ا در مرحل��ه اول انتخابي ک��ه تيم اميد 
حريفان چندان سرس��ختي را پيش رو نداشت، 
قابل قبول نبود تا همه نگران شوند و بگويند که 
با اين وضعيت دور رفتن به توکي��و را هم مانند 
المپيک های چهار دهه گذشته بايد خط کشيد. 
15 ارديبهش��ت سرانجام فدراس��يون فوتبال با 
کرانچار قطع هم��کاري کرد تا دوب��اره پرونده 
انتخاب س��رمربي جديد اميدها باز ش��ود. البته 
اين بار ديگر از همان ابتدا تأکيد شد که جانشين 

کرانچار قطعاً يک مربي ايراني خواهد بود.
فاصله هش��ت ماهه ت��ا مرحله نهاي��ي انتخابي 
المپيک که دی ماه ب��ه ميزباني تايلن��د برگزار 
می شود، کار را سخت تر کرد تا فدراسيون فوتبال 
هرچه زودتر تکليف نيمکت اميدها را مشخص 
کند. ت��اج از يک طرف در س��فرهاي دور دنيا به 
دنبال انتخاب جانشين کي روش براي تيم ملي 
بزرگس��االن بود، از طرف ديگ��ر در فاصله بين 
سفرهاي اروپايی اش، در دفترش در سئول جنوبي 
تهران مذاکره با گزينه های جانشيني کرانچار را 
آغاز کرد. دغدغه هايی که سبب شده بود تا رئيس 
فدراسيون فوتبال فرصت سر خاراندن هم نداشته 
باشد. با اين حال کار آنطور که مهدي تاج فکرش 

را می کرد، پيش نرفت.
    

يحيي گل محمدي با توجه به عملکرد فوق العاده 
در تيم پديده در ليگ هجدهم گزينه اول مهدي 
تاج بود، اما مخالفت مشهدي ها با جدايي سرمربي 
موفقشان برنامه های فدراسيون را به هم ريخت 
تا مذاکره با بقيه گزينه ها در برنامه تاج قرار گيرد. 
امير قلعه نويی  و عليرضا منصوريان هم از ديگر 
گزينه های فدراسيون بودند که گفته می شود از 
نشستن روي نيمکت تيم اميد استقبال نکردند و 
ترجيح دادند در رده باشگاهي مربيگري را ادامه 
دهند. مه��دي مهدوي کيا هم ديگ��ر گزينه  ای 
بود که به پيش��نهاد فدراسيون نه گفت تا کالف 

انتخاب تيم اميد سردرگم تر شود. کيا با توجه به 
اينکه تا چند سال ديگر با تيم های پايه هامبورگ 
ق��رارداد دارد، از قبول پيش��نهاد فدراس��يون 

عذرخواهي کرده است.
بن بست مذاکره فدراسيون فوتبال با گزينه های 
تيم اميد سبب شده استيلي، مدير تيم اميد ديروز 
در گفت وگو با پايگاه خبري ورزش س��ه اعتراف 
کند که پيش بينی نمی کرد ک��ه انتخاب مربي 
اميدها اينقدر سخت شود: »متأسفانه اين اتفاق 
افتاد و شرايط سخت شد. سه، چهار مربی ای که 
جزو خوب ه��ا بودند، جواب منف��ی دادند و اين 
ش��رايط برای ما قابل پيش بينی نبود. واقعاً فکر 
نمی کردم اينطور ش��ود. به هر ح��ال بحث ملی 
است و سرمربيگری در تيم ملی برای هر کسی 
افتخار محسوب می شود. شايد مبلغ ما پايين تر 
از باشگاه ها باشد، اما شخصيت اجتماعی حضور 
در تيم ملی باالتر و ارجح تر است. البته هر کسی 
اعتقاداتی دارد، برای برخی مس��ائل مالی مهم 

نيست و برای برخی مهم است.«
    

ب��ا اين ح��ال فدراس��يون فوتب��ال مذاک��ره با 
گزينه های ديگر هدايت تي��م اميد را آغاز کرده 
اس��ت و همچنان به گفته استيلي سرمربي تيم 
اميد به طور قطع ايراني خواهد بود: »مربي تيم 
اميد صددرصد ايرانی اس��ت. ما نه زمان داريم 
و نه اينکه مش��کالت ارزی به ما اجازه می دهد 

که مربی خارج��ی بگيريم. بايد ب��ا گزينه های 
مختلف صحبت کنيم. مسئله اصلی رقم قرارداد 
اس��ت، چراکه رقم قرارداد در تي��م ملی اميد با 
باشگاه ها متفاوت است. بايد با مربيان در مورد 
شرايطش��ان صحبت کنيم. فکر می کنم ظرف 
يک هفته تا 1۰ روز آينده تکليف سرمربی تيم 

اميد مشخص شود.«
گفته می ش��ود افش��ين قطبي و مهدي تارتار از 
شانس بيش��تري نس��بت به بقيه گزينه ها براي 
هدايت تيم اميد برخوردارن��د. گمانه زنی هايی 
که ديروز اس��تيلي در گفت وگو ب��ا راديو جوان 
انجام داد، اين موضوع را تأييد کرد:»آقاي قطبی 
هم يکی از گزينه هاست. آقای تارتار هم هست. 
حدود ش��ش، هفت گزينه داريم که با يک نفر از 
آنها توافق می کنيم.« قطبي پ��س از جدايي از 
فوالد بدون تيم است و تارتار هم با توجه وضعيت 
نامناسب مالي پارس جنوبي قصد قطع همکاري 
دارد و از حضور در تيم اميد استقبال کرده است. 
در حالي به نظر می رسد تا اواسط خرداد سرمربي 
جديد تيم اميد معرفي نشود که به گفته استيلي 
تيم اميد زمان را از دس��ت نداده و اردوهاي تيم 
طبق برنامه برگزار می ش��ود: »وقت را از دست 
نداده ايم و در خردادماه اردويی خواهيم داشت. 
اگر توانستيم با سرمربی به توافق برسيم که هيچ، 
اگر نه تمرينات را با رضا ش��اهرودی و س��هراب 

بختياری زاده شروع می کنيم.«
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 عذرخواهی از مردم 
به خاطر نتایج ضعیف در رقابت های جهانی

 عسگری: شیرازه تیم تکواندو
 با صادر نشدن ویزای انگلیس  از هم پاشید

نشست خبری تیم های ملی تکواندوی حاضر در رقابت های جهانی 
منچستر روز گذشته برگزار شد و سرمربیان تیم های مردان و زنان 
عملکرد ش�اگردان خود را در آوردگاه جهانی تشریح کردند. مقام 
دوازدهمی تکواندوی ایران در این رقابت ها و کس�ب تنها دو مدال 
نقره و یک برنز انتقادهای زیادی را به همراه داشت. در این نشست 
فرهادیان، رئیس س�ازمان تیم های ملی نی�ز در خصوص ابهام های 
ایجاد شده پیرامون صادر نشدن ویزای برخی از ملی پوشان کشورمان 
توضیح داد. در پایان این نشست فریبرز عسگری، سرمربی تیم مردان 
و فرهادیان از مردم به خاطر کسب نتایج ضعیف عذرخواهی کردند. 

  اوضاع اقتصادی 
س��رمربی تيم ملی تکواندوی مردان مش��کالت اقتصادی و عدم اعزام به 
تورنمنت آلمان را در عملکرد تيمش تأثيرگذار خواند: »اردوی تيم ملی 
از دی ماه آغاز و هر کسی که عملکرد بهتری داشت در تيم فيکس شد. در 
رقابت های انتخابی بعضی از قهرمانان شناخته شده شکست خوردند. تا قبل 
از اين همه می گفتند چرا فقط يک عده هميشه در تيم حضور دارند، اما بعد 
از انتخابی ها عقيده شان تغيير کرد. عالوه بر اين قرار بود که در فروردين ماه 
به تورنمنت آلمان اعزام شويم که حضور در اين رقابت می توانست کمک 
زيادی به ما کند، ولی با توجه به شرايط اقتصادی کشور اين خواسته محقق 
نشد. به همين خاطر سعی کرديم با تغيير ش��يوه تمرينات اين خأل را پر 

کنيم. هيچ وقت گاليه نکرديم و با شرايط موجود پيش رفتيم.«
  در انتظار حمایت

فريبرز عسگری به تأثير اتفاقات حاش��يه ای  روی عملکرد تيمش اشاره 
کرد و خواستار حمايت وزارت ورزش و کميته ملی المپيک شد: »معتقدم 
راحت ترين کار دنيا انتقاد کردن است؛ قبل از جهانی منتقدان دست به 
عصا حرکت می کردند. بارها از منتقدان خواستم که در تمرينات حاضر 
شوند و نکات مدنظرشان را گوشزد کنند. در حالی که حتی يک نفر هم به 
اردو نيامد. حاال رقابت ها تمام شده و تأکيد می کنم که همه نفرات از جان و 
دل مايه گذاشتند تا دل مردم را شاد کنند. در اين مدت سعی کردم نظم و 
انضباط را در تيم جا بيندازم. با اين حال عدم صدور ويزا شيرازه تيم را به هم 
ريخت. چهار نفر از نفرات اصلی مان که چند ماه قبل در گرندپری انگليس 
حضور داشتند در ايران بودند و ويزايشان صادر نشد. ميرهاشم حسينی 
در دو سال گذشته هميش��ه پای فينال بود و می توانست يکی از نفرات 
تأثيرگذار ما باشد. وضعيت اقتصادی در آينده هم در نحوه آماده سازی تيم 
ملی تکواندو تأثيرگذار خواهد بود. چهار مرحله رقابت های گرندپری را در 
پيش داريم و برای گرفتن امتيازهای الزم و کسب سهميه المپيک بايد در 
رقابت ها حضور داشته باشيم، به اين شرط که وزارت ورزش و کميته ملی 

المپيک از نظر اقتصادی فدراسيون را حمايت کنند.«
  نقدهای منصفانه

عسگری از منتقدان خواست منصفانه انتقاد کنند: »هيچ دخل و تصرفی 
در انتخاب نفرات نداشتم و ملی پوشان مزد زحمات خود را در انتخابی ها 
گرفتند. نقدهای منصفانه هميش��ه کمک حال ما بوده و من هم از اين 
نقدها استقبال می کنم.« سرمربی تيم ملی تکواندو شانس سه ملی پوش 
را برای کسب سهميه المپيک بيشتر دانست: »در مورد عملکرد احتمالی 
ملی پوش��ان در آينده من علم و غيب ندارم و نمی توانم پيش بينی کنم. 
سيس��تم انتخابی ها در آينده نيز حاکم خواهد بود. با توجه به ش��رايط 
ملی پوشان در سه وزن شانس کسب س��هميه المپيک را داريم؛ آرمين 
هادی پور، ميرهاشم حسينی و سجاد مردانی سه ملی پوشی هستند که 
با توجه به جايگاهشان در رنکينگ جهانی تمرکزمان روی آنهاست تا به 
سهميه المپيک برسند. البته باز هم تأکيد می کنم رسيدن به اين هدف به 
حمايت وزارت و کميته ملی المپيک بستگی دارد. مرحله اول گرندپری 

17 خرداد است و بايد خيلی سريع ريکاوری کنيم.«
  توجیه نمی کنم

فريبرز عس��گری همچنين در پاس��خ به س��ؤال »جوان« در خصوص 
ضعف های فنی شاگردانش اظهار داشت: »دو نفر از ملی پوشانمان را در 
اختيار نداشتيم. هادی پور به خاطر مشکل ايجاد شده طراوت هميشگی 
را در مبارزاتش نداشت. ش��رايط پروازی، کاهش وزن و گرسنگی همه 
در عملکرد يک ورزشکار تأثيرگذار است. قصدم توجيه نيست، من هم 
از نتايج راضی نيستم. هر جايی که کار کردم سعی ام بر اين بوده که پول 
حالل دربياورم و سالم کار کنم. اگر در منچستر نتايج جور ديگری بود االن 
جو فرق می کرد. دو بازيکن ما در راند طاليی مدال را از دست دادند که 
اگر اين اتفاق نمی افتاد، االن مدال های بيشتری داشتيم.« معضل فضای 
مجازی نکته ديگری بود که عسگری به آن اشاره کرد: »فضای مجازی به 
يک معضل تبديل شده است. می شود تيم را به شيوه پادگانی اداره کرد، اما 
به اعمال محدوديت اعتقاد ندارم، چراکه ملی پوشان تا زمانی که خودشان 

به اثرات منفی فضای مجازی نرسند اعمال محدوديت تأثيری ندارد.«
  بانوان حرفه ای  نیستند

مهرو کمرانی، سرمربی تيم ملی تکواندوی بانوان نيز به رغم کسب يک مدال 
نقره جهان از عملکرد شاگردانش در جهانی منچستر ابراز نارضايتی کرد: 
»تيم ما جوان است و بايد به اين تيم انگيزه داد. از مشکالت هميشگی ما 
کاهش وزن است. متأسفانه تکواندوکاران ما با درصد باالی چربی به اردو 
می آيند، به همين خاطر هميشه مجبور به کاهش وزن زياد می شوند. خودم 
هم از عملکرد بازيکنان راضی نيستم و نقطه ضعف ما در جهانی بی تجربگی 
نفرات بود.« به عقيده کمران��ی بانوان تنها از طري��ق رقابت های قاره ای  
می توانند سهميه المپيک را به دست بياورند: »اينکه می گويم بی تجربه اند، 
يعنی ميدان جهانی نديده اند. مسابقات جهانی با المپيک جوانان تفاوت 
زيادی دارد. شرايط ملی پوشان با هم فرق دارد و مهال مؤمن زاده در اولين 
حضورش در رده سنی بزرگساالن موفق به کسب مدال نقره شد.« سرمربی 
تيم تکواندوی بانوان از حرفه ای  نب��ودن بانوان تکواندوکار هم انتقاد کرد: 
»فضای مجازی در بخش بانوان هم دردسرساز شده و نبايد يک بازيکن را 
آنقدر بزرگ کرد که موفقيتش تحت تأثير قرار بگيرد. ضمن اينکه بانوان 
ما در اين رشته اصالً حرفه ای  نيستند و بيرون از اردو اصالً تمرين ندارند. به 
همين خاطر هم آسيب ها زياد است و هم از اهدافشان دور می شوند. مربيان 

پايه بايد اين فرهنگ سازی را از سنين کم آغاز کنند.«
فرهاديان، رئيس سازمان تيم های ملی نيز در خصوص عدم صدور ويزا از 
سوی انگليس و کارشکنی های صورت گرفته، توضيحاتی داد: »اين دوره 
جهانی برای ما تلخی های زيادی داشت. 43 روز زودتر برای گرفتن ويزا 
اقدام کرديم و يک ماه قبل هم به ترکيه سفر کرديم تا مقدمات کارمان 
فراهم ش��ود. کارش��کنی محرز انگليس ها مانع از اعزام کامل تيم شد و 
شرايط برابری با حريفان نداشتيم. قطعاً ورزشکاری که وارد سالن می شود 
و پرچم کش��ورش را نمی بيند از نظر روحی تضعيف می شود. انگليس 
سياست را به وسط ميدان مسابقه کشاند، وگرنه برای نصب پرچم ايران 
نيازی به رايزنی و کرسی فدراسيون جهانی نيست. هر کاری از دستمان 

برمی آمد، انجام داديم و بايد به کارشکنی ميزبان اذعان کنيم.«

نیمکت خالي فوتبال در راه توکیو!
با جواب منفي گزینه های اصلي، فدراسیون فوتبال براي انتخاب جانشین کرانچار به مشکل خورده است

 قراردادهای میلیاردی 
حاصل ولنگاري مالي فوتبال

شنيدن رقم های عجيب وغريب و نجومي قراردادهاي فوتباليست ها براي 
ورود به بازار نقل و انتقاالت فصل حاال ديگر نه تنها باعث تعجب کس��ي 
نمی شود، بلکه تبديل به يک عادت ش��ده براي مردم کوچه و بازار که با 
ديدن اين رقم ها دود از سرشان بلند ش��ود و سر به عالمت تأسف تکان 
می دهند. همين مردمي که در اين وانفس��اي اقتصادي براي به دست 
آوردن نان ش��ب بايد با جان کندن ريال به ريال پول به دست آورند و از 
صدقه سری مس��ئوالن به صورت دالري خرجش کنند. البته اين را هم 
بدانند که پول فوتبالي ها مستقيم از جيب آنها پرداخت می شود که اين 
يکي دردآورتر از همه چيز است. اين رسم هر سال بازار نقل و انتقاالتی 
شده که فوتبالي ها رقم هايشان را بدون حساب و کتاب باال می برند و کسي 
هم نمی پرسد که اين چرتکه چگونه انداخته می شود که رقم ها در آن نه 

 درصدی که تصاعدي باال می رود و می شود چندميلياردی و نجومی!
مسئله اينجاست که کسي اين اوضاع نابس��امان را مديريت نمی کند. 
نظارتي در کار نيس��ت و همين موضوع باعث می ش��ود قراردادهايي 
امضا ش��ود که ارقام آنها در مخيله کس��ی نگنجد. اينکه خبر برس��د 
يک دروازه بان براي دو فصل 13 ميلي��ارد قرارداد دارد يا فالن بازيکن 
پيشنهاد باشگاهش را حلبي قلمداد می کند يا اينکه ديگري توقع بستن 
قرارداد به دالر را دارد، واقعيت تلخی را نشان می دهد. مديران باشگاه ها 
بدون ذره ای ترس از بابت مؤاخذه پاي قراردادهايي را امضا می کنند که 
تعهدآور است، اما چون قرار نيست از جيب خرج کنند و سؤالی را جواب 
دهند بدون دغدغه فقط امضا می کنند، هرچه باالتر بهتر، پول بيت المال 

هست، به همين دليل ابايی از بستن قراردادهاي نجومي ندارند.
در اين ميان يک اتفاق ديگر هم رخ می دهد و آن اينکه باش��گاه ها و نه 
مديران متعهد می شوند و دائماً به بازيکنان بدهکار می مانند و مجبورند 
به صورت درصدي قراردادها را پرداخت کنند و بازيکني که هنوز قرارداد 
قبلی اش تسويه نشده براي سال بعد به فکر افزايش بی حساب و کتاب 
آن می افتد. به اين ترتيب بدهي روي بدهي می آيد و مطابق آن صفر به 

صفرهاي جلوي رقم قرارداد بازيکنان اضافه می شود.
با اين اوصاف به نظر می رس��د بايد کاري کرد بايد جلوي اين ولنگاري 
مالي را گرفت و باي��د از مديراني ش��روع کرد که اينق��در راحت پاي 
قراردادهاي ميلياردي را امضا می کنند که هزينه اش از بيت المال و جيب 
مردم پرداخت می شود. همه ما خوب مي دانيم که نه سطح فوتبالمان 
اينقدر حرفه ای است که بخواهيم چنين پرداخت هايی را داشته باشيم 
و نه بازيکناني شبيه س��تاره های بزرگ فوتبال دنيا داريم که بخواهيم 
برايشان حاتم بخشي کنيم. جاي تأسف است که سنگ بناي اين بنيان 
کج گذاشته شده و امروز اينقدر باال رفته که ظاهراً کسي نمی تواند براي 
اصالح آن کار کند، اما مگر نه اينکه بناي کج فرو می ريزد، پس پيش از 

هوار شدن اين بناي کج روي فوتبال و اهالي آن بايد کاري کرد.
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ هر سال با صدور بخشنامه و دستورالعمل 
سعي در کنترل ميزان قراردادها دارند، اقدامي که فقط به صورت ظاهري 
رعايت می شود و خود آنها می دانند که چه مفادي در پشت پرده، زير ميز 
يا به صورت آپشن هاي من درآوردی به قرارداد فوتبالي ها اضافه می شود 
که رقم آن را افسانه ای  می کند. بنابراين امروز که هنوز بازار نقل و انتقاالت 
فصل پيش رو داغ نشده، الزم است با تعريف سازوکاری جديد، محکم و 
متقن کاري کرد تا جلوي عقد چنين قراردادهايي گرفته شود تا نه بازيکن 
متوقع و زياده خواه شود و به خود اجازه دهد هر وقت دلش خواست مبلغ 
قراردادش را تا هر کجا دلش خواس��ت باال ببرد و نه باشگاه ها بدهکار و 
مهم تر از اين دو بايد سازوکاري تعريف شود که با مديران متخلف از اين 
قانون به شدت برخورد شود و ميزان خسارت را از جيب آنها پرداخت کرد، 
نه اينکه بعد از برکناري باشگاه پاسخگوي سوءمديريت و بدهي هاي باال 
آمده از سوي او بابت قراردادهاي امضا شده باشد. هيچ کس منکر سهم 
بسزاي دالل ها در قراردادهاي فوتبالي ها نيست. همه مي دانيم که چه 
درصدهايي از رقم قرارداد بازيکنان به جيب دالل ها و مدير برنامه و مربي 
سرازير می شود و اين وسط تنها نام بازيکن است که مطرح می شود، اما 
می توان با مديريت درست جلوي اين کار را گرفت. البته به شرط آنکه 

مديريت خودش درصدبگير قراردادهاي چندين ميلياردي نباشد.

فريدون حسن

حمایت مسئوالن قایقراني را المپیکي می کند
هديه کاظمي، دارنده مدال نقره بازی های آسيايی جاکارتا با اشاره به 
مسير دشوار کسب سهميه المپيک گفت: »در سال گذشته هشت ماه را 
برای تمرين از دست داديم و جبران آن بسيار دشوار است. رقيبان بسيار 
سختی داريم، طی اين مدت تمرين های سنگينی داشتيم تا روزهای 
از دست رفته را جبران کنيم. قايقرانی رشته حساس و بااهميتی است و 
قطعاً در اين مسير به حمايت مسئوالن ورزش نياز داريم. برای موفقيت 
رشته ای پرمدال مثل قايقرانی نياز اس��ت که مسئوالن توجه ويژه ای 
داشته باشند. همانطور که بسياری از کشورها نگاه ويژه ای به رشته های 

پرمدال دارند ما هم بايد اين نگاه را داشته باشيم تا نتيجه بگيريم.«

کمبودهای شنا معلوم شد
محمد بيداريان، مربي تيم ملي شنا گفت: »پس از 45 روز تعطيلی درهای 
استخر آزادی روی خانواده شنا، شيرجه و واترپلو باز شد. ملی پوشان نيز از 
روز شنبه تمرينات خود را آغاز کردند. با اين حال بسته شدن درهای استخر 
آزادی يک نکته قابل توجه داشت؛ اينکه باعث شد مشکالت و کمبودهای 
فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو مطرح شود. مشکالتی که همواره بيان 

کرديم، اما اين بار به بهانه بسته شدن استخر آزادی بيشتر نمايان شد.«

درخشش مدال خوشرنگ طال بر سینه مالیي
سعيد ماليي، قهرمان جودوي کشورمان عصر ديروز در جريان مسابقات 
گرندپري چين موفق شد با برتري برابر فوجي وار ژاپني اصلي ترين رقيب 
خود در وزن 81- جهان صاحب مدال ارزشمند طالي اين مسابقات شود. 
ارزش مدال طالي ملي پوش شايسته کشورمان زماني بيشتر مي شود که 
به ياد آوريم او در عين شايستگي تنها در يک سال اخير در سه رويداد 
مهم گرنداسلم ابوظبي در آبان 97، مس��ترز چين آذر 97 و گرنداسلم 
پاريس بهمن 97 در دفاع از آرمان های مقدس نظام جمهوري اسالمي 
و حمايت از مردم مظلوم فلسطين از رويارويي با حريفان رژيم غاصب 
صهيونيستي امتناع کرد. ماليي با کس��ب اين مدال ارزشمند بار ديگر 
شايستگي هاي خود را به رخ  رقباي جهاني کشيد و ثابت کرد تا وقتي 
که او در وزن 81- جودوي جهان حضور دارد بقيه بايد براي کسب عنوان 
دومي تالش کنند. کسب مدال طالي ماليي همچنين پاسخ محکمي 
بود به تمامي کساني که در فدراسيون بين المللي جودو سعي داشتند با 

سياسي کاري اسباب محروميت جودوي ايران را فراهم کنند.

شیوا نوروزی

به  کفش طال و اهداف شخصی فکر نمی کنم!
کفش طال قفل 

شميم رضوان
      چهره

دهان مسی را باز 
کرد. بعد از فاجعه 
آنفيلد که يک بار ديگر حس��رت باال بردن جام 
ليگ قهرمانان اروپا را بر دل کاتاالن ها گذاشت، 
تنها کسب ششمين کفش طالی ليگ اروپا بود 
که می توانست روزه سکوت مس��ی را بشکند. 
ستاره آبی واناری ها به هوادارانشان قول داده بود 
با کس��ب جام اين فصل به آقايی رئال در اروپا 
پايان دهد، اما با وجود حذف رئال نتوانست به 
وعده خ��ود عمل کند و اين دلي��ل خوبی برای 
س��کوت بود. جمعه ش��ب و بعد از عدم گلزنی 
امباپه در آخرين بازی فصل PSG که باعث شد 
مسی برنده رقابت با اين ستاره فرانسوی باشد و 
برای شش��مين بار به کفش ط��الی ليگ اروپا 

دست يابد، در خصوص بازی کذايی با ليورپول و 
جامی که در عين ناباوری در آنفيلد از دس��ت 
رفت حرف زد. س��تاره 31 س��اله بارسا پيش از 
فينال کوپا دل ری و بعد از آنکه مش��خص شد 
کفش طالی اروپا برای ششمين بار به او می رسد 
از اتفاقات بازی ب��ا ياران کلوپ و س��هم اندک 
والورده در اي��ن ناکامی گفت: »همه چيز مانند 
شکس��ت برابر رم بود. ما احساس می کرديم به 
فينال خواهيم رسيد. خيلی زود به اهداف خود 
رسيديم و در بازی برگشت نيز در نيمه اول خوب 
رقابت کرديم، اما نيمه دوم انگار تنها يک تيم در 
زمين وجود داش��ت و نمايش فاجعه باری ارائه 
داديم و اين ضربه بسيار سنگينی بود. مقصر اين 
اتفاق نه والورده که ما بازيکنان بوديم. او در اين 
دو فصل عملکرد خوبی داشته است. شايد شما 
به سبک بازی ما عالقه نداش��ته باشيد، اما من 
عالقه مندم والورده در بارسا بماند، زيرا فصل قبل 
ما دبل کرديم، اما همه چيز تحت تأثير شکست 
در ليگ قهرمانان قرار گرفت و امسال نيز ممکن 
است همين اتفاق رخ دهد. به جز اين دو شکست 
ما فصول خوبی داش��ته ايم و ح��اال بايد به فکر 
جبران در کوپا دل ری باش��يم. يک فينال مهم 
پيش روی ماست که ناکامی در آن شرايط را بدتر 
می کند. بايد جشن قهرمانی در الليگا را فراموش 
کنيم و به دنبال جام کوپا دل ری باشيم. والنسيا 
بارها ما را اذيت کرده و اگر با نگرش��ی مانند 
بازی ب��ا ليورپول به مي��دان برويم، حريف 
دردسرساز اجازه دبل به ما نمی دهد. پس 
در ديدار مقابل والنس��يا باي��د مثل همه 

فينال ها به دنبال کسب پيروزی باشيم.«
 حاال مس��ی انگيزه جديدی ب��رای فينال 
کوپا دل ری )شب گذشته( و دبل قهرمانی و 
کنار زدن والنسيا دارد. انگيزه ای که می تواند 
به يک قهرمانی ديگ��ر بينجامد و خاطره تلخ 
آنفيلد و از دس��ت رفت جام لي��گ قهرمانان را 
کمرنگ کند. هرچند که ستاره بارسا در برابر اين 
انگيزه تازه )کسب ششمين کفش طال( فروتنانه 
برخورد می کند: »هنوز در حال ريکاوری بعد از 
باخت س��نگين به ليورپول هستيم و خيلی به 
کفش طال فکر نمی کردم، چراکه به دنبال اهداف 

شخصی نيستم.«

پپ و راموس در یک قدمی بانوی پیر؟
اواخر سال گذشته 

دنيا حيدری
     فوتبال اروپا

بود که کالچيومرکاتو 
در  را  ادعاهاي��ی 
خصوص نيمکت فصل آينده يووه مطرح کرد. اين 
خبرگزاری ايتاليايی مدعی ش��د رئيس باشگاه 
يوونت��وس خواهان اس��تخدام زي��دان به عنوان 
جانشين آلگری است اما پاراتيچی، مدير ورزشی 
يووه روی پپ نظ��ر دارد .ادعايی که بعد از حضور 
دوباره زيدان در رئال، نشستن پپ روی نيمکت 

يوونتوس را محتمل تر کرده است!
اگرچه هر ساله در هفته های پايانی سال بحث کنار 
گذاش��تن آلگری از نيمکت يووه مطرح  می شد، 
اما اين بار داس��تان اندکی متفاوت تر ب��ود. بعد از 
شکس��ت يووه مقابل اتلتيکومادريد، روابط بين 
آلگری و مديران باش��گاه تيره شد و با وجود آنکه 
گفته  می ش��د ادامه حضور او در اين تيم به بازی 
به جبران شکس��ت در بازی برگش��ت بس��تگی 
دارد، اما پچ پچ ه��ای مديران رده باالی باش��گاه 
در خصوص جانش��ين او خبر از پايان آلگری در 
يوونتوس می داد، خصوصاً که ديده ش��دن برادر 
گواردي��وال )مديربرنامه های پ��پ( در تورين هم 
نشان از نظر مثبت س��رمربی منچسترسيتی به 
نشس��تن روی نيمکت بيانکونری داشت و حاال 
بعد از گذشت چند ماه، مربی باتجربه در حاشيه 
افتتاح يک رستوران مجلل در تورين به چند نفر 
از دوستدارانش که او را احاطه کرده بودند، گفت 
که براساس اطالعاتی که در دست دارد، گوارديوال 
به حضور نزد بانوی پير بسيار نزديک شده است. 

شايد کمتر کسی تصورش را می کرد اختالف نظر 
آلگری با سران باشگاه بعد از پنج سال به معنای 
پايان او در اين تيم باشد، اما تورينی ها به گزينه ای 
جديد فکر می کنند. گزينه ای که طبق ادعاهای 
مطرح شده از انگليس می آيد و قرار است تا چهار 
س��ال آينده هدايت بانوی پير را در دست داشته 
باشد. اين در حالی است که مشاور منچسترسيتی 
بعد از آنکه فدريکو جنارلی، روزنامه نگار ايتاليايی 
از راديو اس��پورتيوا ادعا کرد که پ��پ گوارديوال، 
سرمربی منچسترسيتی با باش��گاه يوونتوس به 
توافق رسيده، گفت ش��ايعه مربيگری گوارديوال 
در يوونتوس مزخرف اس��ت. پپ نيز به تازگی در 
واکنش به ش��ايعه جدايی اش از سيتی بعد از سه 

فصل، اعالم کرد که در اين باشگاه خواهد 
ماند، اما بعد از اعالم جدايی مکس آلگری 
از يووه، بار ديگر اين شايعات قوت گرفته 
و خبرها از توافق طرفين برای فصل جديد 

است. البته همه حواش��ی اين روزهای يووه 
در خصوص حض��ور پپ نيس��ت. در حالی 

که همه نگاه ها به آلگری و جانشين احتمالی 
اوس��ت، راموس هم که گوي��ی جدايی اش از 
رئال محتمل ش��ده، قصد دارد سال جديد را 

با پيراهن يوونتوس آغاز کند. رونالدو نيز در اين 
راس��تا صحبت هايی انجام داده که اين مسئله را 
جدی تر می کند. در حالی که همه در شوک جدايی 
راموس از رئال هستند، رونالدو می گويد که او را به 
يووه خواهد آورد. البته بايد ديد اين رايزنی با نظر 

پپ است يا تنها ايده رونالدوست!


