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مانوئل فرناندز ،سرمربی تیم ملی هندبال :خوششانس هستید و روی خندان مرا را دیدهاید

سوژه

تنها راه ماندن وزنهبرداری در المپیک

رعایت  ۳شرط مهم IOC

کمیتــه بینالمللــی المپیــک ســه شــرط
را بــرای وزنهبــرداری در نظــر گرفتــه کــه در
صــورت عملــی شــدن آنهــا ،ســایه حــذف
از المپیــک میتوانــد از روی ســر ایــن رشــته
برداشــته شــود.
کمیتــه بینالمللــی المپیــک قــرار
اســت در تاریــخ  ۲۹ژانویــه تــا اول فوریــه
 ۹( ۲۰۲۲تــا  ۱۲بهمــن) رشــتههای حاضــر
در بازیهــای المپیــک  ۲۰۲۴را تأییــد نهایــی
کنــد .وزنهبــرداری بــا توجــه بــه رســواییهای
دوپینــگ و فســادهای مالــی کــه داشــته و
مهمتــر اینکــه مســئوالن آن در ایــن فســادها
دســت داشــتهاند ،در بحرانیتریــن شــرایط
خــود بــه ســر میبــرد.
اولتیماتــوم کمیتــه بینالمللــی
المپیــک هــم باعــث شــده ایــن رشــته بــرای
حضــور در بازیهــای المپیــک ۲۰۲۴کامــ ًا
بــر لبــه تیــغ قــرار داشــته باشــد و خطــر حــذف
از المپیــک همچنــان ایــن رشــته بــا قدمــت
را تهدیــد میکنــد .نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه کمیتــه بینالمللــی المپیــک ســه شــرط
اساســی بــرای وزنهبــرداری گذاشــته تــا در
المپیــک باقــی بمانــد.
اولیــن شــرط آن ایجــاد مدیریــت جدیــد
در فدراســیون جهانــی اســت .شــرط دوم
پــاک بــودن ایــن رشــته در بازیهــای المپیــک
توکیــو بــود و شــرط ســوم تغییــر پرســنل اســت
تــا افــرادی کــه قب ـ ًا در دوران فســاد فدراســیون
جهانــی در رأس کار بودنــد ،دوبــاره امــور را بــه
دســت نگیرنــد.
فدراســیون وزنهبــرداری در حــال حاضــر
نتوانســته تمــام شــروط کمیتــه بینالمللــی
المپیــک را عملــی کنــد و حتــی اکنــون بحــث
ایــن مطــرح شــده کــه احتمــاالً انتخابــات آن
بــه تعویــق بیفتــد.
بــا توجــه بــه مــدت زمــان کمــی کــه
باقــی مانــده تــا  IOCمهــر تأییــد نهایــی روی
رشــتهها المپیــک  ۲۰۲۴بزنــد ،وزنهبــرداری
روزهــای حساســی را پیــش رو دارد و اگــر شــروط
را عملــی نکنــد ،ممکــن اســت مجبــور بــه
وداع بــا المپیــک شــود.
انتخابــات فدراســیون جهانــی قــرار
بــود اواخــر آذر در تاشــکند ازبکســتان برگــزار
شــود امــا هنــوز کاندیداهــا تأییــد صالحیــت
و معرفــی نشــدهاند .از ایــن رو ایــن احتمــال
وجــود دارد کــه انتخابــات بــه اواخــر مــاه ژانویــه
 ۲۰۲۲موکــول شــود.
پیــش از ایــن نیــز قــرار بــود انتخابــات
قبــل از المپیــک توکیــو برگــزار شــود و
حتــی ثبتنامهــا انجــام شــد امــا کمیتــه
بینالمللــی المپیــک بــه ماجــرا ورود کــرد و
ایــن اتمــام حجــت را بــا وزنهبــرداری داشــت
کــه اول بایــد اساســنامه اصــاح شــود و ســپس
انتخابــات برگــزار شــود.

اگر به تیم ملی ایران باور نداشتم ،اینجا نبودم

ایران ورزشی  -سرمربی تیم ملی هندبال دهان که باز
میکند ،باز تصویر یک مربی مقتدر را به رخ میکشد .مربی
حرفهای که خیلی خوب میداند کجا آمده و چه انتظاری از
تیم تحت اختیارش دارد.
مانوئل مونتایا فرناندز به فهرست  35نفره برای
اعالم به کنفدراسیون هندبال آسیا جهت حضور در
رقابتهای قهرمانی آسیا رسیده و برای دفاع از این لیست،
روبهروی خبرنگاران مینشیند .او هدف اصلی این نشست
را توضیح درباره تصمیماش میداند و البته بازیکنانی که
به دعوت او برای حضور در تیم ملی پاسخ منفی دادهاند.
حرفهای فرناندز را به چند بخش اصلی میتوان
تقسیم کرد که یکی از مهمترینهایش سه شرطی است
که برای بازیکنان گذاشته است؛ البته او پیش از هر صحبتی
از تیم ملی بانوان که چند روز دیگر رقابتهای قهرمانی
جهان را در پیش دارد ،تقدیر میکند« :از فرصت استفاده
میکنم و از صمیم قلب برای بانوان آرزوی موفقیت دارم
و خوشحالم که برای اهتزاز پرچم کشورشان در کشور من
اسپانیا تالش میکنند .آنها را به خاطر تالشی که داشتند،
تحسین میکنم .آنها مشکالت ورزشی و غیرورزشی در
اردن داشتند .تیم بانوان ایران در گروه سختی قرار دارد البته
موفقیت اصلی آنها صعود به جام جهانی است و کسب
سهمیه کار آسانی نبوده و نباید این امر فراموش شود».
او با این توضیح سراغ معرفی لیست میرود و تأکید
میکند که با شناخت کافی به این نتیجه رسیده است« :دو
هفته اول لیگ در ایران بودم و بازی بازیکنان را دیدم .هفته
سوم را فیلم دیدم .سه اردو داشتیم و به تورنمنت قطر
رفتیم .در مورد لژیونرها در قالب لیگها و تورنمنتها
تمام بازیهای آنها را دنبال کردم و  52بازی از آنها در
لیگ و هر تورنمنت و جامی که حضور داشتند را دیدم.
نمیخواهم بگویم امکان اشتباه وجود ندارد اما این
آنالیز به ما میگوید که از نظر تکنیکی و تاکتیکی و آمادگی
جسمانی در چه شرایطی هستند .برای تک تک بازیکنان
چه آنها که در داخل بازی میکردند و چه در خارج برای
پوشیدن پیراهن سه شرط داشتم؛ اول اینکه خودش قلباً
بخواهد ،دوم اینکه با صددرصد توان بازی کند و شرط سوم
اینکه شرایط حضور را داشته باشد».
سرمربی تیم ملی هندبال با تأکید بر اینکه با تک تک
بازیکنان صحبت کرده است ،میگوید« :وقتی لیستی
اعالم میشود برخیها ناراضی هستند« .وودی آلن»
میگفت من رمز موفقیت را نمیدانم ولی رمز شکست
را میدانم .اگر بخواهم همه را راضی نگه دارم ،شکست
میخورم .به بازیکنان اطمینان و ایمان دارم و با تمام توان
تالش کردند .وقتی مربی تغییر میکند ،بازیکنان برای
تغییر تاکتیک و برنامه کار سختی دارند .بچهها به خوبی
خود را با برنامهها تطبیق دادند و باید به گونهای باشیم که
وقتی مردم بازی تیمشان را میبینند به آن افتخار کنند».
فرناندز درباره زمان اضافه شدن لژیونرها به تیم
میگوید« :روز اول گفتم با واژه لژیونر موافق نیستم .با این
حال فع ًال همین واژه را به کار میبریم .اردوی چهارم تیم
ملی از  20دسامبر شوع میشود و به جز پوریا نوروزینژاد
بقیه در این مرحله از اردو حضور دارند».
او درباره بازیکنانی که نخواستند همراه تیم ملی

باشند هم توضیح کوتاهی میدهد« :با سعید برخورداری،
 6سپتامبر اولین ویدیو کنفرانس را داشتیم .خیلی خوب
او را میشناسم ،چون هم تیمی و هم بازی پسرم است.
چهاردهم سپتامبر جوابی دریافت نکردم و تماس گرفتم
ولی گفت دورهاش در تیم ملی تمام شده و چون در اردوی
تیم ملی برای مسابقات انتخابی المپیک کنار گذاشته
شده ،احساس میکند تعلقی به تیم ملی ندارد و تمرکزش

داشته است .وی شرط سوم یعنی توانایی حضور در تیم
ملی را نداشت و برای رهایی از بند مصدومیت به تیم ملی
نمیرسد».
نام اهللکرم استکی در فهرست تیم ملی دیده
میشود و این در حالیست که او بازی نکرده .فرناندز درباره
دلیل دعوت از استکی میگوید« :او یک بازیکن بزرگ و

فهرست  35نفره تیم ملی هندبال

لیست  ۳۵نفره منتخب مانوئل فرناندز که به کنفدراسیون آسیا هم اعالم شده است به شرح زیر است:
دروازهبانان :علی رحیمی ،امیدرضا سرپوشی ،محمد سیاوشی ،سعید برهانی ،محسن باباصفری
گوش چپ :مجتبی حیدرپور ،محمدرضا کاظمی ،سعید علوی ،آرمان رحمانی
گوش راست :یونس آثاری ،محمد کیانی ،محمد قاسمی ،میالد قلندری
خطزن :کیارش طاهری ،یاسین کبیریانجو ،محسن کریمیان ،محمد غالمی
پخش :پویا نوروزینژاد ،احسان ابویی ،رضا شجاعی ،محمدمهدی بهنامنیا ،اهللکرم استکی
بغل چپ :مهدی موسوی ،مهرداد صمصامی ،شهاب صادقزاده ،افشین صادقی ،سجاد استکی ،رضا یادگاری،
مهران رهنما
بغل راست :حسین جهانی ،جالل کیانی ،بهرام رستمی ،محمدرضا اورهای ،ابوالفضل افضلنیا ،شاهو نصرتی
را روی باشگاه قرار داده است .علیرضا موسوی و حیدریراد
عضو دینامو بخارست هستند .موسوی هم دعوت ما را رد
کرد و گفت در اردوی تیم ملی شرکت نمیکند .حیدریراد
هم اینگونه بود و هر بار با او صحبت کردم ،گفت به دالیل
مشکالت شخصی نمیتواند در تیم باشد و اینگونه
احساس بهتری دارد .هر دو بازیکن بزرگی هستند ولی من
به نظر بازیکن برای حضور در تیم ملی احترام گذاشتم،
میگذارم و خواهم گذاشت .امین یوسفنژاد هم عمل

شناخته شده است .وی اوایل اکتبر از تیم خود جدا شد و تیم
ندارد .االن هم از نظر بدنی فرم مناسبی ندارد .با او صحبت
کردم و به او گفتم هر چه سریعتر کار آمادگی بدنی خود را
آغاز کند و در عضویت یک باشگاه باشد .زمانی که از نظر
بدنی آماده باشد ،در مورد وی نه کمتر و نه بیشتر و مثل
سایر بازیکنان تصمیم گرفته میشود .او تمرینات انفرادی
را آغاز کرده و وقتی یک بازیکن با این حد از تالش خود را
آماده میکند به آن معنا است که عالقه دارد به عضویت

نگاه به یکی از عجیبترین حاشیههای فوتبال در انگلیس

گزارش

تالش دورتموند برای دور کردن
باشگاههای بزرگ

نگه داشتن هالند
به هر قیمت

گزارش

دعواسرسسقرمز

جاناتان لیو

باشــگاه بوروســیا دورتمونــد فرصــت
زیــادی تــا فعــال شــدن بنــد جدایــی در قــرارداد
ســتاره نــروژیاش یعنــی ارلینــگ هالنــد نــدارد
و بــه همیــن دلیــل هــم دارد بــه آب و آتــش
میزنــد تــا بلکــه راهــی پیــدا کنــد تــا مانــع
رفتــن او شــود.
سوپراســتار نــروژی کــه دو ســال پیــش از
ســالزبورگ بــه دورتمونــد پیوســت ،در پایــان
فصــل جــاری میتوانــد بــه بازیکنــی تبدیــل
شــود کــه بیشــترین تقاضــا بــرای خریــد او در
بــازار نقــل و انتقــاالت تابســتانی صــورت
خواهــد گرفــت .در حــال حاضــر ،خریــد
هالنــد تنهــا مشــروط بــه جلــب نظــر باشــگاه
دورتمونــد اســت امــا قــرارداد او بــه گونــهای
تنظیــم شــده اســت کــه در پایــان ایــن فصــل
هــر تیمــی بــا پرداخــت  64میلیــون پونــد
میتوانــد ایــن بازیکــن را بخــرد و آن زمــان
دیگــر موافقــت و مخالفــت دورتمونــد بــا
رفتــن ســتاره  21ســالهاش فرقــی نخواهــد
داشــت.
بــه همیــن دلیــل باشــگاه آلمانــی
میخواهــد قبــل از رســیدن بــه آن تاریــخ ،هــر
کاری میتوانــد انجــام دهــد تــا نگــذارد کــه
هالنــد ســیگنال ایدونــا پــارک را تــرک کنــد.
اســکای اســپورت آلمــان گــزارش کــرده کــه
دورتمونــد پیشــنهادی را آمــاده ارائــه بــه هالنــد
کــرده اســت کــه بــه موجــب آن حقــوق فعلــی
او از  7/5میلیــون پونــد در ســال فعلــی بــه
 15میلیــون پونــد افزایــش پیــدا میکنــد و در
عــوض فعــال شــدن بنــد  64میلیــون پونــدی
فســخ قــرارداد او از تابســتان ســال  2022بــه
تابســتان ســال  2023موکــول میشــود .ایــن
همــان کاری بــود کــه تیــم الیپزیــگ در مــورد
ســتاره ســابقش دایــوت اوپامکانــو انجــام داد
و حــاال دورتموندیهــا هــم قصــد دارنــد آن را
انجــام دهنــد.
در حــال حاضــر هالنــد بــه دلیــل
مصدومیــت از ناحیــه کمــر ،تــا پایــان ســال
میــادی جــاری خانهنشــین اســت .او امــا
در بازیهایــی کــه از ابتــدای فصــل جــاری
تاکنــون در تمامــی رقابتهــا انجــام داده،
بــرای دورتمونــد  13گل زده و  4پــاس گل داده
اســت .از منچســتریونایتد ،ســیتی و چلســی
بــه عنــوان اصلیتریــن مشــتریان هالنــد نــام
بــرده میشــود.

تیم ملی درآید».
فرناندز در پاسخ به این سؤال که برای تبدیل لیست
 35نفره به  18نفره ،چه شرطهای دیگری به سه شرط
قبلی اضافه میشود ،میگوید« :اول مصدومیت و دوم
مالحظات فنی است .االن تمرکزمان روی این  35بازیکن
است و مطمئن باشید شایستهترین بازیکنان را انتخاب
میکنم .مطمئن باشید در انتخاب بازیکنان مالحظات
فنی خودم را اعمال میکنم و هیچ کسی دخالت
نمیکند .فقط از مربیانی که در تیم حضور دارند ،مشورت
میگیرم».
او در ادامه طوری صحبت میکند که نشان میدهد
چه اعتماد و باوری به تیمش دارد« :به این تیم صدرصد
ایمان دارم و اگر غیر از این بود ،اص ًال این مسئولیت را
قبول نمیکردم .اگر بازیکنانم شانس حضور در قهرمانی
جهان را نداشتند ،اینجا نبودم و میتوانستم تصمیمات
سادهتری بگیرم .در این دوره از مسابقات  18تیم در
چهار گروه با هم رقابت میکنند و این بیشترین تعداد
شرکتکننده در دورههای گذشته است و البته قرعه و
شانس نیز تعیینکننده است .به خودم و تیمم مطمئنم
و با بازیکنانم راحت کار میکنم .قطعاً کسب سهمیه
جهانی سخت است ولی شاگردانم را باور دارم».
فرناندز درباره خودش بیشتر توضیح میدهد و
میگوید« :شما خوششانس هستید و روی خوش اخالق
و خندان من را دیدهاید چرا که افرادی که با من کار کردند،
میدانند با کسی شوخی ندارم و اص ًال انعطافپذیر نیستم.
این انتخاب کام ًال با تصمیم خودم بوده و فقط کادر فنی
در انتخاب نفرات به من کمک کردند .اگر خودم انتخاب
نکرده بودم ،امکان نداشت امروز در این جلسه حاضر
شوم و االن در خانه خود استراحت میکردم».

هیچکــس نمیتوانــد دریابــد کــه ماجــرای ســس
کچــاپ و فوتبــال در انگلیــس از کجــا شــروع شــده
اســت.
امــا ایــن ماجــرای اخیــر از روز پیوســتن آنتونیــو
کونتــه بــه تاتنهــام شــروع شــد .در آن هنــگام گزارشهــا
حاکــی از آن بــود کــه مربــی جدیــد اعــام کــرده کــه
مصــرف کچــاپ در باشــگاه بایــد ممنــوع شــود .کونتــه
گفــت« :حرفـهای بــودن یعنــی مراقــب بدنتــان باشــید.
تمریــن و بــازی تنهــا بخــش آخــر کار شــما اســت .شــما
بایــد بدنتــان ،ذهنتــان و قلبتــان را آمــاده کنیــد».
چنــد روز بعــد ،اســتیون جــرارد ،مربــی جدیــد
اســتون ویــا هــم بــه او پیوســت« :بازیکنــان بایــد
ذهنیــت درســتی داشــته باشــند .آنهــا بایــد بســیار
ســخت تــاش کننــد تــا نخبــه شــوند».
حــاال نشــریات زرد محتــوای بســیار
خوشطعمــی پیــدا کــرده بودنــد .بــرای آنهــا ،اینکــه مربیــان جدیــد بیاینــد
و برخــی مــواد غذایــی را ممنــوع کننــد ،موضــوع جذابــی اســت .توضیــح
تغییــرات فوتبــال ســخت اســت .توضیــح نحــوه پــرس ،تمرینــات ضربــات
ایســتگاهی و حــرکات ناخــودآگاه در حملــه دشــوار اســت امــا ممنوعیــت
کچــاپ؟ ایــن موضوعــی اســت کــه حتــی یــک نــوزاد هــم میتوانــد درکــش
کنــد و زیبای ـیاش در ایــن اســت کــه هــر نتیج ـهای کــه بخواهیــد ،میتوانیــد
بگیریــد.
بــرای اوایــل دوران آرســن ونگــر در آرســنال و بــرای کونتــه و پــپ
گواردیــوال ،ممنوعیــت مــواد غذایــی یعنــی کنتــرل ،حرفهایگــری و
انضبــاط امــا بــرای پائولــو دیکانیــو در ســاندرلند و دیویــد مویــس
در منچســتر یونایتــد ،ایــن یعنــی نمــاد ب ـیذوق بــودن آنهــا.
هنگامــی کــه فابیــو کاپلــو در تیــم ملــی انگلیــس
اســتفاده از کچــاپ را ممنــوع کــرد ،ایــن کار او
منجــر بــه خونینتریــن نبــرد در جنــگ کچــاپ
شــد و وقتــی روی هاجســون بــه انگلیــس آمــد
و تصمیــم گرفــت کچــاپ را پیــش از جــام
جهانــی  2014برگردانــد ،همــه ایــن کار او را
جشــن گرفتنــد.
ماجــرای کچــاپ ایــن اســت :ممنــوع
میشــود و بعــد دوبــاره آزاد میشــود و
برعکــس .مویــس آن را ممنــوع میکنــد و
لوییــس فنخــال برمیگردانــد .کچــاپ در
دوران خــوانده رامــوس در تاتنهــام منــع
میشــود و هــری ردنــپ آن را برمیگردانــد.
وقتــی کویــن بــال در ســاندرلند بــه صــورت
موقــت جــای دیکانیــو را میگیــرد ،کچــاپ
نمــاد آزادی میشــود و او میگویــد« :اگــر آنهــا
میخواهنــد بخورنــد ،مشــکلی نیســت امــا
مــن نمیگویــم برویــد و یــک ســطل ســس
گوجــه بخوریــد».
ماجــرا واقعــاً بــر ســر کچــاپ
نیســت .از خیلــی جهــات ،کچــاپ
در واقــع نمــادی اســت از یــک
تفــاوت فرهنگــی بســیار عمیــق
در فوتبــال :اینکــه آیــا فوتبــال بــر
ســر زجــر کشــیدن و فــداکاری
و ازخودگذشــتگی اســت ،یــا

اینکــه بــازیای اســت کــه بازیکنــان در آن خــود را ابــراز میکننــد ،لــذت
میبرنــد و بــه دنبــال احساســات خــوب هســتند .هــم کونتــه و هــم جــرارد از
نظــر ذهنیــت بــه موضــوع کچــاپ پرداختهانــد :اینکــه جــرم

اصلــی ،خــود کچــاپ نیســت ،بلکــه اشــتیاق آن اســت،
عالقــه بــه آن و وسوســه رفتــن بــه ســراغش.
در تاریــخ فوتبــال ،ایــن بحــث شــکلهای
مختلفــی بــه خــود گرفتــه اســت .راب مکدونالــد،
مهاجــم ســابق نیوکاســل ،در دهــه  1980همبــازی
رونالــد کومــان در پ ـیاسوی آیندهــوون بــود .کومــان
کــه یکــی از افــرادی بــود کــه در فوتبــال بــه دنبــال لــذت
بــود ،بــر ســر میــز شــام نشســته بــود و یــک ســیبزمینی
بــا ســس مایونــز را برم ـیدارد کــه تئــو فرالنگــن ،مربــی
تیــم میگویــد« :اگــر آن را بخــوری ،بایــد  500گیلــدر
جریمــه بدهــی» .کومــان ســیبزمینی را میخــورد و
میگویــد« :اصــ ًا هــزار تــا!»
بــا ایــن حــال در انگلیــس ،کچــاپ بیشــترین
احساســات را برمیانگیــزد ،حتــی بــا وجــود آن کــه
مــوارد غیرســالمتری ماننــد خامــه تــرش و ســس
باربیکیــو هــم هســت .یــک دلیلــش ایــن اســت کــه
کچــاپ همهجــا هســت و یــادآور غــذای آمریکایــی
اســت کــه غــذای بــد و ناســالمی اســت امــا چارلــز
اســپنس ،روانشــناس تجربــی در دانشــگاه آکســفورد ،میگویــد دلیــل
جذابیــت کچــاپ نــزد مصرفکننــدگان ایــن اســت کــه تجرب ـهای از چندیــن
حــس را بــه فــرد میدهــد :اینکــه بــا دســت ظــرف ســس را فشــار
دهیــد و جریانــی از ســس قرمزرنــگ را بــا بــوی خــوش ببینیــد.
میتــوان در اواســط دهــه  2000دیــد کــه تجربــه کچــاپ چقــدر
منحصــر بــه فــرد اســت.
منچســتر ســیتی در آن زمــان تصمیــم گرفــت در
هتلهایــش از کچــاپ آبــی اســتفاده کنــد و ایــن کار آنهــا
باعــث بهــت و حیــرت و ابــراز انزجــار شــد.
بحــث بــر ســر کچــاپ نشــاندهنده آشــفتگی مــردم
انگلیــس اســت .آنهــا خــود را آزادیخــواه میداننــد
امــا بــه اقتدارگرایــان رأی میدهنــد .آنهــا قانــون
را محتــرم میداننــد امــا بــه آزادی خــود
بــرای شکســتن قانــون هــم احتــرام
میگذارنــد .آنهــا میخواهنــد کچــاپ
ممنــوع شــود امــا تــا ســر حــد مــرگ
میجنگنــد تــا آزادی خوردنــش را بــه
دســت بیاورنــد.
ناراحتکنندهتریــن
شــاید
اتفاقــی کــه در رابطــه پیچیــده
فوتبــال انگلیــس بــا محبوبتریــن
و منفورتریــن مــاده غذایــی در
ایــن کشــور رخ داد ،مربــوط بــه
محبوبتریــن قهرمــان فوتبــال
در میــان انگلیســیها باشــد .پــس
از شکســت انگلیــس مقابــل آلمــان
در یــورو  96در ضربــات پنالتــی ،پــل
گاســکویین بــه محــل اســتقرار تیــم
مــیرود ،در حالــی کــه نمیدانــد چــه
کنــد .او در کتــاب زندگینامـهاش نوشــته
اســت« :بــه آشــپزخانه رفتــم و دیــدم
یــک کارتــن بســیار بــزرگ از ســس
کچــاپ گذاشــتهاند .همــه آن ســسها
را روی رابــی فاولــر خالــی کــردم .بعــد
بــه اتاقــم رفتــم و تــا میتوانســتم گریــه
کــردم».
منبع :گاردین

مصاحبه و خبر

کاروان مدافعان سالمت با  165ورزشکار در راه پاراآسیایی جوانان

تابع :بحرین مشکل زیاد دارد

کاروان ایران برای حضور در بازیهای
پاراآسیایی جوانان هفته آینده راهی بحرین
میشود تا در چهارمین دوره این بازیها در
بحرین راهی منامه شوند .کاروان ایران در سه
دوره گذشته عنوان دومی را کسب کرده و حاال
قصد دارد به سکوی نخست برد اما به نظر
این رؤیایی نشدنی برای کاروان ایران باشد.
با اینحال محمد تابع به عنوان دبیر اجرایی
کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان
اعزامی به بحرین درباره این دوره از بازیها
گفت« :این کاروان با نام مدافعان سالمت در
بازیهای پاراآسیایی جوانان در بحرین شرکت
خواهد کرد .با توجه به محدودیتهایی که
بوجود آمد ،لیست کاروان ایران تغییر کرد
و  ۳۰نفر از ورزشکاران از اعزام بازماندند.
امیدوارم شاهد حضور این ورزشکاران در
بازیهای پاراآسیایی هانگژو چین باشیم ».او
درباره تعداد رشتههایی که ایران در این بازیها
دارد ،ادامه داد« :بازیهای پاراآسیایی جوانان
در  ۹رشته برگزار میشود و  ۱۶۵ورزشکار از
ایران شرکت خواهند کرد .البته مشکالتی
هنوز وجود دارد ،از جمله اینکه اطالعات به
طور جامع از سوی میزبان اعالم نمیشود.
هنوز کالسبندی و جدول بازیها به طور
کامل برای ما ارسال نشده و این گونه مسائل
سبب شده تا نتوانیم برنامهریزی کاملی داشته
باشیم».
تابع همچنین در پاسخ به این پرسش
که پیشبینی شما از عملکرد کاروان ایران در
بازیهای پاراآسیایی جوانان چیست ،ادامه
داد« :نمیتوان پیشبینی دقیقی از تعداد
مدالها و نتایج داشت .البته رکورد ورودی برای
ورزشکاران در نظر گرفته شده است ،برخی
رشتهها رقابتی است و نمیتوان پیشبینی
خاصی داشت .امیدوارم در بحرین نتایج
خوبی بگیریم .البته تکرار جایگاه دوره گذشته
و ارتقای آن ،هدفگذاری ما در این دوره است».
سرپرست کاروان ایران در بازیهای
پاراآسیایی جوانان در پاسخ به این پرسش که

آیا با مشکالت مالی نیز مواجه هستید ،گفت:
«تا االن مشکل مالی برای اعزام این کاروان
نداشتهایم .همه تدارکات انجام و بلیت تهیه
شده است .ما قصد داشتیم با توجه به تعداد
اعضای کاروان ،پرواز چارتر بگیریم اما این
موضوع میسر نشد و کاروان در دو بخش اعزام
میشود».
تابع با اشاره به برگزاری افتتاحیه نمادین
بازیهای پاراآسیایی جوانان ادامه داد« :تا
به امروز فکر میکردیم بازیهای پاراآسیایی
جوانان افتتاحیه دارد اما اعالم شد یک
افتتاحیه نمادین انجام میشود و از هر کشور
یک نفر با پرچم رژه میرود و سایر ورزشکاران
روی سکوها قرار میگیرند .البته ما در بحرین
مشکالت زیادی خواهیم داشت که مهمترین
آن به نبود دهکده مربوط میشود .ابتدا به ما
اعالم شد که از بین چند هتل یکی را میتوانید
انتخاب کنید ولی بعد از چند روز این تصمیم
هم تغییر کرد و به اجبار از ما خواستند هتلی
را که خودشان معرفی کردند ،انتخاب کنیم.
البته مشکالت به اینجا هم ختم نمیشود؛
اطالعات قطرهچکانی میآید و هنوز جدول
بازیها را نداریم».
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک
همچنین به گالیه برخی ورزشکاران در
خصوص موضوع اشتغال آنها واکنش نشان
داد و اعالم کرد که هنوز قانونی در این باره
وجود ندارد« :تا جایی که من اطالع دارم
قانونی هنوز برای اشتغال مصوب نشده که
به آن استناد کنیم .البته در برخی استانها
به برخی ورزشکاران قولهایی داده شده و
در همین راستا هم چند نفر استخدام شدند.
ما هم در کمیته پارالمپیک پیگیر هستیم.
حتی دیروز در جریان حضور آقای قالیباف
در کمیته ،قرار شد این موضوع در مجلس
نیز مطرح شود تا اقدام جدی صورت بگیرد
اما واقعیت این است که هنوز قانون مصوبی
در این باره وجود ندارد که بتوان به آن استناد
کرد».

اعزام  ۱۴ملیپوش پاراوزنهبرداری به قهرمانی جهان
ملیپوشان پاراوزنهبرداری کشورمان
برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان
امروز (پنجشنبه) راهی کشور گرجستان
میشوند .مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی
جهان از  6تا  14آذر ماه به میزبانی تفلیس
در گرجستان برگزار میشود که تیم ملی
کشورمان با  14ملیپوش در دو رده جوانان
و بزرگساالن در این رویداد حاضر میشود.
بر این اساس احسان صوری (دسته 49
کیلوگرم) ،سعید اسکندرزاده (دسته 80
کیلوگرم) در رده جوانان و علیرضا ایزدی
(دسته  56کیلوگرم) ،سیدیوسف یوسفی

گزارش

و محسن بختیار (دسته  59کیلوگرم) ،امیر
جعفری و علی سیفی (دسته  65کیلوگرم)،
نادر مرادی (دسته  72کیلوگرم) ،روحاهلل
رستمی (دسته  80کیلوگرم) ،سیدحامد
صلحیپور (دسته  97کیلوگرم) ،سامان
رضی و علیاکبر غریبشاهی (دسته 107
کیلوگرم) ،مهدی صیادی و احمد امینزاده
(دسته  +107کیلوگرم) در رده بزرگساالن
هستند که زیر نظر حسین توکلی سرمربی،
احمد مالحسینی و بابک محمدی
مربیان تیم ملی با حریفان خود به رقابت
میپردازند.

پاسخ به انتقادات بیرحمانه با گل زدن به ویارئال

رونالدو برای منچستر موهبت است

یک گل مهم دیگر از کریستیانو
رونالدو و صعود منچستریونایتد بحرانزده
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا.
فوقستاره پرتغالی که گل اول تیمش را در
برد  2بر صفر سهشنبه شب در زمین ویارئال
در دقیقه  78زد ،حاال نخستین بازیکن
تاریخ لیگ قهرمانان است که در پنج بازی
اولش برای یک تیم انگلیسی موفق به
گلزنی میشود .برای سومین بار از زمان
بازگشت به منچستریونایتد او در  15دقیقه
یک دیدار در لیگ قهرمانان گل پیروزی را
برای شیاطین سرخ زده است؛ در تساوی
با آتاالنتا در برگامو هم گلهای او مانع از
شکست تیم شد و در نخستین دیدار مرحله
گروهی مقابل یانگ بویز گل او برای پیروزی
کافی نبود و با خوردن دو گل از نماینده
سوییس شکست خوردند.
رونالدو در دوران حرفهای درخشان
خود با انتقادات زیادی مواجه شده اما
این انتقادات از وقتی به منچستریونایتد
برگشته بیشتر شده .مثل اینکه عدهای خود
را ملزم کردهاند که هیچ نکته مثبتی در کار
او نبینند و همواره در هر شرایطی او را مقصر
قلمداد کنند .رونالدو  9سال در رئال مادرید
بود ،آمار خارقالعادهای در پرافتخارترین
تیم اروپا به دست آورد ،بسیاری از رکوردها
را جابهجا کرد و موفقیتهای کم نظیری
عایدش شد اما بسیاری با مقایسه دائم او و
لیونل مسی سعی کردند ارزش رونالدو را
کم کنند .در واقع ،یکی از راههای متداول
تمسخر رونالدو در آن روزها ،خواندن نام
مسی در هر ورزشگاهی بود که رونالدو در آن
بازی میکرد.
حداقل آمار و ارقام این مقایسه
غیرمحترمانه میان رونالدو و مسی را
تأیید نمیکرد ،هیچ کس به افتخارات و
دستاوردهای مسی نزدیک نشده اما رونالدو
هم دست کمی از او ندارد .متأسفانه بحث
غیرضروری برتری مسی یا رونالدو عدهای
را علیه ستاره تیم ملی پرتغال تحریک
کرد .منتقدان بیرحم او میگفتند رفتنش
به یوونتوس یک فاجعه تمام عیار بوده

در حالی که در این تیم هم موفقیتهای
زیادی به دست آورد از جمله قهرمانیهای
داخلی با بیانکونری و رسیدن به عنوان
آقای گلی لیگ ایتالیا؛ او تنها کسی است که
در سه لیگ معتبر انگلیس ،اسپانیا و ایتالیا
به این عنوان رسیده است.
منتقدان در هیچ حالی از رونالدو
دست بر نمیدارند ،وقتی گل میزند
میگویند خوره گل است و به همتیمیها
پاس گل نمیدهد و وقتی نمیتواند گل
بزند ،انتقاد میکنند که برای بازی کردن
خیلی پیر شده است .وقتی وظیفه پنالتی
زنی را به خوبی انجام میدهد ،مورد انتقاد
است و اگر از عهده این کار بر نیاید ،بیشتر
با انتقاد مواجه میشود .این زندگی یکی
از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال یا شاید
بهترینشان است .او حتی برخی را به خاطر
تصمیم به جدایی از یوونتوس عصبانی
کرد و دشمنان بیشتری برای خود تراشید!
حاال هم در منچستر با موج شدید
انتقادات مواجه است .با آنکه گلهای
مهمی زده و در آستانه  37سالگی بازیکن
فوقالعاده تأثیرگذاری به حساب میآید،
در تمام ناکامیهای یونایتد متهم ردیف
اول محسوب میشود .قطعاً بازی رونالدو
بدون ایراد نیست ،او مثل ادینسون کاوانی
پرس نمیکند یا برای گرفتن توپ نمیدود
یا به کمک دفاع نمیآید اما مسی هم
همینطور است پس چرا از مسی اینطور
انتقاد نمیشود .قطعاً بحث میان مقایسه
و برتری این دو جذاب است و رقابتشان
به زیبایی و هیجان فوتبال اضافه کرد اما در
عین حال ارائه یک تحلیل منطقی و دور از
احساسات را مشکل کرد.
بدون شک بسیاری از انتقادات از
رونالدو در بازگشت به منچستریونایتد
درست است اما نباید او را عامل تمام
بدبختیهای فعلی تیم دانست .بینهایت
بیانصافی است اگر آمدن او را جز یک
موهبت بزرگ برای شیاطین سرخ در این
سالهای رقت انگیز بدانیم.
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