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مدالي كه خرج دارد

احســان روزبهانی ملی پوش بوکس ايران در 
خصوص برگزاری دور جديد اردوی تیم ملی، عنوان 
داشت:»مرحله ششم اردوی آماده سازی تیم ملی 
بوکس از چهارشنبه )سوم دی ماه( آغاز شده است. 
از کادر فنی اجازه گرفتم تا از ديروز )شــنبه ششم 
دی ماه( در تمرينات شرکت کنم. تمرينات در دو 
نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار می شــود که صبح 
تمرين بدنســازی خواهیم داشت و بعد از ظهر هم 
تمرين فنی را انجام می دهیم.« او با اشاره به اينکه 
مســابقات تدارکاتی به آمادگی بیشتر بوکسورها 
کمک می کند، تاکید کرد:»بازيکنان تیم ملی نیاز به 
اردوهای مشترک و برگزاری رقابت های تدارکاتی با 
بوکسورهای ديگر کشورها دارند. رقابت با بازيکنان 
برتر برخی از کشورهای دنیا اين امیدواری را بیشتر 
می کند تا به بهترين شکل ملی پوشان بوکس ايران 
خود را آماده پیکارها بزرگ در سطح جهان کنند. تا 
چه زمانی بايد بوکسورهای کشورمان با خودشان 
بازی کنند؟« روزبهانی درباره حمايت مســئوالن 
ورزش ايران از تیم ملی بوکس هم گفت:»هزينه های 
زيادی صرف ورزش های ديگر می شود و مقدار کمی 
بودجه به بوکس تزريق شده است. با اينکه حمايت از 
بوکس وجود داشته ولی چیزی تغییر نکرده است. 
مسئوالن ورزش کشــورمان در تمرينات تیم ملی 
بوکس حضور يافتند و هم اکنون نیز توجه بیشتري 
به اين رشته می شــود.« وی در پاسخ به اين سوال 
که آيا بوکس ايران می تواند در بازی های المپیک 
توکیو به نخستین مدال دســت پیدا کند، يادآور 
شد:»بوکس در دنیا و کسب مدال در رقابت های مهم 
و بازی های المپیک کامال در دستان مافیا است. برای 
گرفتن مدال بايد پول خرج کرد و تا کشوری هزينه 
نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتــاد. امیدوارم بوکس 
دنیا با حضور ريیس جديــدش در آينده تغییراتی 

را داشته باشد.« 
    

صالحي اميري در اردوي 
كشتي گيران

رضا صالحي امیري رئیس کمیته ملی المپیک و 
هیات اجرايی اين کمیته روز گذشته در خانه کشتی 
شــهید ابراهیم هادی محل اردوی تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی حضور يافت و با ملی پوشان و 
اعضای کادر به گفت وگو پرداخت. صالحي امیري 
در اين ديدار خطاب به ملي پوشــان گفت:»به تک 
تک شــما عالقه منديم و عشــق می ورزيم و شما 
سرمايه های ما هســتید. االن به اعتقاد من کشتی 
در بهترين وضعیت ممکــن در تاريخ خودش قرار 
دارد. از اين منظر که همه سرمايه های کشتی امروز 
درگیر تعالی و اوج کشتی هستند، هم سخت افزار و 
هم نرم افزار در تالش اين هستند که اتفاق خوبی در 
کشتی شکل بگیرد.« وي افزود:»پیگیر مشکالت 
کشتی هســتم و با دبیر در تماس هستم، در مورد 
برگزاری اردو در کیش هم مشکلی نیست و حتما 
هماهنگی های الزم را در اين زمینه خواهیم کرد. 
البته اين مورد نیاز به موافقت ريیس فدراسیون دارد 
اما در حال حاضر کیش وضعیت سفیدی در مورد 
کرونا دارد و می توانیم اردوهای تیم های ملی کشتی 
را جهت تنوع در آنجا برگزار کنیم.« صالحي امیري 
گفت:»به خاطر کرونا در شــرايط ســختی به سر 
می بريم و همه زير فشــار و تورم و گرانی هســتند 
اما بايد بگويم که با درخشش شما در المپیک کام 
مردم ما شیرين می شود و فراتر از کسب مدال، تغییر 
ذائقه مردم است و با حمايت شما عزيزان و مديريت 
ريیس فدراسیون کشتی می تواند يک اتفاق بزرگ 

شکل بگیرد.«
    

روال خوب هندبال
اهلل کرم اســتکی، لژيونر هندبال ايــران که در 
باشگاه بوزائو در لیگ رومانی توپ می زند، در مورد 
حضور سرمربی خارجی در تیم های ملی هندبال 
ايران، گفت:»حضور مربی تراز اول باعث خوشحالی 
و پیشرفت هندبال ايران در تمامی رده ها است اما 
اگر قرار به مربی بی کیفیت اروپايی باشد ترجیح من 
مربی های داخلی است زيرا مربی های داخلی علم و 
دانش بااليی دارند و شاهد اين ادعا هم ارتقاي سطح 
لیگ داخلی است.« وی ادامه داد:»به جای هزينه 
برای مربی بی کیفیت گزينه های داخلی انتخاب 
معقول تری هستند. فدراسیون هم تا اينجای کار با 
نظم تمام و انضباط برنامه های خود را پیش برده و 
رشته هندبال در ايران روال خوبی پیدا کرده و اين 

اتفاق بی شک باعث پیشرفت اين رشته می شود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شــرايط برگزاری مسابقه نساجی 
و پرســپولیس در اســتاديوم وطنی، 
آينه تمام نمايی از فوتبــال ايران بود. 
تصاويری کــه به وضوح نشــان دادند 
فوتبال باشــگاهی در ايــران به لحاظ 
ســخت افزاری در چــه وضعیتی قرار 
دارد. با چنین امکانات خجالت آوری و 
در شــرايطی که يک تیم در منطقه ای 
پربارش حتی به چمن طبیعی دسترسی 
ندارد و از نازل ترين نوع چمن مصنوعی 

نیز اســتفاده می کند، حــرف زدن از 
میزبانی جام ملت ها حقیقتا خنده دار 
به نظر می رسد. جالب است که مسئوالن 
فوتبال ايران بارها دست روی اين نکته 
گذاشته اند که برای میزبانی جام جهانی 
هم به قطر کمک خواهنــد کرد. تنها 
کمکی که ما می توانیم برای میزبانی ها 
به قطری ها بکنیم، اين است که کامال 
کنار بکشــیم و دخالتی در کارشــان 
نداشته باشیم. يا اينکه به آنها بگويیم چه 
کارهايی انجام داده ايم که به اين وضعیت 
رســیده ايم تا آنها هرگز و تحت هیچ 

شرايطی اين کارها را انجام ندهند! قطر 
تا همین جا امکانات الزم برای میزبانی 
جام جهانی را مهیا کرده و کوچک ترين 
مشکلی برای اين کار ندارد. آنها آماده 
می شوند تا يکی از بهترين میزبانی های 
تاريخ اين تورنمنــت را تجربه کنند. به 
صورت همزمان در ايــران اما آب بازی 
به جای فوتبال در شمال و خاک بازی 

به جای فوتبال در جنوب جريان دارد! 
به صورت همزمــان با خلق تصاوير 
قرون وسطايی از مسابقه پرسپولیس 
و نساجی در ورزشگاه وطنی قائمشهر، 

قطری ها از امکانات جديدشــان برای 
میزبانی جام جهانی رونمايی کرده اند. 
اول از همــه اينکه آنها بــرای مراقبت 
از چمن به ســراغ يک فنــاوری کامال 
مدرن رفته اند. يعنی عصر کاور کشیدن 
روی چمــن و کارهايــی از اين قبیل 
ديگر در تمــام دنیا به پايان رســیده و 
قطری ها هم برای حفاظــت از چمن 
استاديوم های شان به ســراغ استفاده 
از »نور« رفته اند. جالب اســت بدانید 
که خیلی از باشگاه های بزرگ اروپايی 
هم هنوز به اين تکنولوژی دسترســی 

ندارند اما شب ها به چمن استاديوم های 
قطری يــک نور ويژه تابیده می شــود 
تا ســالمتی چمن حفظ شود. عالوه بر 
اين در ويدئوهايی که به تازگی از سوی 
قطری ها منتشر شــده، آنها از امکانات 
عجیب و غريب استاديو م ها برای افراد 
دچار معلولیت پرده برداشته اند. با توجه 
به اين امکانات خارق العــاده، افرادی 
که دچار معلولیت هستند به راحتی و 
بدون کوچک ترين مشکلی می توانند 
به ورزشگاه ورود کنند، از آسانسورها رد 
شوند و به جايگاه مخصوص خودشان 
برسند. در همه شــهرهای ايران حتی 
يک استاديوم هم وجود ندارد که چنین 
امکانی را بدون دردســر برای اين افراد 
فراهم کند. تصور کنید درست در همان 
روزی که قطری ها با تصاوير و ويدئوهای 
جديد دوباره دنیا را شگفت زده کردند، 
تصاويری از ورزشــگاه شــهید وطنی 
قائمشهر منتشر شد که در آن حامد لک 
در حال پارو زدن آب از محوطه جريمه 
ديده می شد! يعنی با اين روند احتماال 
بايد به هر گلری که می خواهد در جام 
ملت های آســیا حاضر باشد، يک پارو 
خواهیم داد تا به راحتی مشــغول کار 

شود و بیکار نماند! 
در شرايط عادی، هرگز نبايد میزبانی 
يک تورنمنت مثل جام ملت ها به فوتبال 
ايران برسد. فوتبالی که از تامین کردن 
حتی يک زمین تمرين متوســط برای 
بزرگ ترين باشــگاه هايش هم عاجز 
است. البی ها و رايزنی ها اما ممکن است 
چیزهايی را تغییر بدهنــد. فراموش 
نکنید که همین کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، زمانی در مراسم ساالنه اش جايزه 
بهترين فدراســیون در تمام قاره را به 
فدراسیون فوتبال ايران تقديم کرد. يعنی 
فدراسیونی که با علی کفاشیان در اوج 
قهقرا قرار داشت، برای سال ها توانست 
به کمک اين عنوان قرص و محکم سر 
جايــش باقی بماند. حاال فدراســیون 

»بدون رئیس« فوتبال ايران هم ممکن 
است با البی رئیس سابق که در ای.اف.
سی هم پست مديريتی دارد، صاحب 
میزبانی جام ملت ها شــود و اين اتفاق 
را برای ســال های متمــادی در بوق و 
کرنا کند اما اگر حتی اين اتفاق هم رخ 
بدهد، مطمئن باشــید پس از بررسی 
اولیه صالحیت کشــور میزبــان، اين 
فرصت از ايران گرفته خواهد شد. چراکه 
فدراســیون هرگز نمی تواند امکانات 
مورد نیاز بــرای میزبانی اين تورنمنت 

را فراهم کند. 
مديــران ايــن نهــاد در معرفی 
استاديوم های واجد شرايط ايران برای 
میزبانی، از تصوير ورزشــگاه قديمی 
»ويســنته کالدرون« اتلتیکومادريد 
هم به عنوان میزبــان ديدارهای مس 
رفسنجان استفاده کرده اند. البد مس 
برای برگزاری هر بازی يک سر به اسپانیا 
می زند و برمی گردد! حتی اگر آن يک 
ورزشگاه هم در ايران وجود داشت، باز 
شــرايط برای برگزاری جام ملت ها در 
ايران فراهم نبود. با اين روند شايد تا يک 
دهه ديگر هم ما واجد شرايط میزبانی 

يک رقابت بزرگ نباشیم.

شرایط برگزاری مسابقه نساجی و پرسپولیس در استادیوم وطنی، آینه تمام نمایی از فوتبال ایران بود

سالطیناعتمادبهنفس!

اتفاق روز

چهره به چهره

آن چه در مسابقه این هفته نساجی و پرسپولیس اتفاق افتاد، به وضوح نشان داد که فوتبال ایران هم می تواند برای 
میزبانی جام جهانی به قطر کمک کند و هم می تواند میزبان جام ملت ها شود! البته به شرطی که مسابقات فوتبال با تغییر 

قوانین به ورزش های آبی متمایل شوند. ما از نظر امکانات، کیلومترها با استانداردهای جهانی و حتی آسیایی فاصله داریم. 
با این حال در اوج اعتماد به نفس قدم جلو می گذاریم و برای میزبانی اقدام می کنیم. آن  هم در حالی که می دانیم هیچ 

شانسی برای این کار نخواهیم داشت و میزبانی مان هم مایه آبروریزی خواهد شد.

هیچ کس پیش بینی نمی کرد يک روز کار احمد نوراللهی هم 
به جايی برسد که در اينستاگرام، پاسخ هواداران منتقد تیمش را 
با »عالمت سکوت« بدهد. احمد همیشه به خاطر آرامش ذاتی و 
دوری از حواشی مورد حمايت هوادارها بوده و حاال درست دارد 
در جهت مخالف قدم برمی دارد. نوراللهی يکی از مقصران اصلی 
شکست تیمش در فینال لیگ قهرمانان آسیا بود. با آن اشتباه 
فاجعه بار حتی اگر کريس رونالدو هم باشــی، مورد انتقاد قرار 
می گیری. اين اصال غیرطبیعی نیست اما ظاهرا نوراللهی برای 
چنین چیزی آماده نبوده است. احمد نور به محض روبه رو شدن 
با انتقادها برابر نساجی، وارد صفحه اينستاگرام شده، آمار بازی 

را منتشــر کرده و برای هوادارها عالمت سکوت گذاشته است. 
سرنوشت بازيکنان قبلی پرسپولیس که چنین کاری انجام دادند، 
نشان می دهد که اين حرکت چقدر اشتباه است. فرشاد احمدزاده 
يکی از همین بازيکن ها بود که در پاسخ به برخی انتقادها، يک 
شادی گل جنجالی علیه هواداران پرسپولیس ابداع کرد. همین 
بازيکن بعدها با خواهش و التماس به پرسپولیس برگشت و اين بار 
خیلی زود در فهرست مازاد تیم قرار گرفت. مهدی طارمی هم يکی 
ديگر از مهره هايی بود که پس از مواجه شدن با برخی انتقادها، به 
تماشاگران پرسپولیس عالمت سکوت نشان داد. طارمی بعدها 
در فوتبالش اوج گرفت و به اروپا رفت اما طوری از چشم هواداران 

پرسپولیس افتاد که ديگر هرگز نتوانست آن محبوبیت قبلی اش 
را در بین آنها به دست بیاورد.

مهم نیست که احمد چه واکنشی به پرسپولیسی ها نشان 
می دهد. اينکه او روش »پاسخ دادن« را در نظر گرفته، به خودی 
خود اشتباه به نظر می رسد. تا زمانی که او به جای تمرکز کردن 
روی فوتبال به چنین مســائلی بپردازد، اوضاع بر همین منوال 
خواهد بود. مهدی طارمی که همزمان با احمد به پرسپولیس 
ملحق شــده بود، حاال در فوتبال اروپا می درخشد اما نوراللهی 
برخالف بسیاری از هم تیمی ها حتی يک پیشنهاد خوب خارجی 
نداشته است. او اين اواخر سرگرم درجا زدن شده و شايد همین 
مساله، دلیل اصلی عصبانیتش باشد. نه عذرخواهی نوراللهی پس 
از اشتباه بزرگ مسابقه با اولسان و نه واکنش تند او به انتقادها بعد از 
ديدار به نساجی، هیچ کدام به تنهايی موثر نیستند. نه عذرخواهی 
يک اشتباه را پاک می کند و نه حمله کردن، سرپوشی روی افت 

يک بازيکن می گذارد. احمد بايد در زمین فوتبال جواب بدهد. او 
هنوز می تواند خودش را در جايگاه يکی از بهترين هافبک های 
تاريخ پرسپولیس تثبیت کند. او هنوز می تواند يک نقش ثابت و 
موثر در تیم ملی داشته باشد و هنوز می تواند پیشرفت کند اما بايد 

از فکر جواب دادن بیرون بیايد. 
خیلی خوب است که فوتبالیســت ها انتقادها را بشنوند 
و بدانند که در موردشــان چه چیزهايی گفته می شــود اما 
صرف کردن تمرکز برای »پاســخ دادن« يک اشتباه بزرگ 
به نظر می رسد. يک خطای نابخشــودنی که به هیچ قیمتی 
جبران شدنی نیســت. انتظار کمی طمانینه از فوتبالیستی 
مثل نوراللهی، واقعا انتظار گزافی به نظر نمی رسد. احمد هنوز 
می تواند قید همه اين مسائل را بزند و در اوج تمرکز به زمین 
فوتبال برگردد. اگر او کمی بهتر نشان بدهد، مسیر قضاوت ها 

در موردش هم دوباره عوض خواهد شد.  

آریا طاری

محمود فکری پس از مدت ها بررسی، باالخره 
ريشه تمامی مشکالت باشگاه استقالل را پیدا کرده 
است. از نگاه فکری، تمامی مشکالت باشگاه ريشه 
در »اينستاگرام« دارند. با اين اوصاف برای تماشای 
پیشــرفت تیم اين مربی، بايد منتظر قطع شدن 
اينستاگرام يا به طور کلی تمام اينترنت باشیم! البد 
اگر اينترنت قطع شود، تیم فکری اوج می گیرد و تا 
زمانی که اينستا در دسترس باشد، توقع داشتن از 

اين تیم بیهوده است! 
اينکه يک مربی حرفه ای چطور به اين نتیجه 
می رسد که »اينستاگرام« را به عنوان دلیل اصلی 
مشکالت تیمش عنوان کند، واقعا در نوع خودش 
حیرت انگیز است. البته که حواشی منتشرشده 
در اينستاگرام گاهی به استقالل لطمه زده اند اما 
فکری با رسیدن به اين نتیجه، جماعت زيادی را 
از خودش ناامید کرده است. اين کار درست مثل 
کار همان مسئولی اســت که می گويد اينترنت 

بايد قطع شود تا گزارش مشکالت و نارسايی های 
دولت به دست مردم نرسد. اين ديگر حتی »پاک 
کردن« صورت مســاله هم نیست. بلکه منهدم 
کردن صورت مساله با يک موشک بزرگ است! اگر 
فکری پس از اولین شکست روی نیمکت استقالل 
جمالتی را به زبان می آورد که در شأن يک مربی 
فوتبال و اصال در شأن يک انســان معمولی هم 
نیست، نبايد اينستاگرام را »مقصر« بدانیم. اگر 
فکری حرف هايی می زند که هیچ کس دوســت 
ندارد از زبان سرمربی استقالل بشنود، اين گناه 
اينستا نیست. اگر دستیاران فکری روی نیمکت 
با هم هماهنگ به نظر نمی رسند و هر کدام ساز 
خودشان را کوک می کنند و اين ماجرا به سرعت 
به انتشار می رسد، اينستا مقصر نیست. اصال به 
فرض که اينستاگرام همین حاال تعطیل شود. اصال 
به فرض که تمام بازيکنان استقالل اين اپلیکیشن 
را حذف کنند و آن  را کنار بگذارند. اصال به فرض که 
ديگر اينستاگرامی وجود نداشته باشد، آن وقت 
اوضاع استقالل ناگهان بهشت می شود؟ باز هم 

همه اين مسائل وجود خواهند داشت اما فقط از 
ديد هواداران باشگاه پنهان خواهند ماند. باز هم 
همه اين نارسايی ها وجود خواهند داشت و فقط به 
چشم ديگران نخواهند آمد. اگر فکری می خواهد 
اســتقالل را با »صداقت« اداره کند، نبايد نگران 
منتشرشدن ويدئوهای تیم باشد. اگر آنها خوب و 
هماهنگ و دقیق نشان بدهند که تیم را در مسیر 
درســت به حرکت دربیاورنــد، ديگر هیچ کس 
نگران انتشار محتوا در مورد استقالل نخواهد بود. 
اين گناه اينستا نیست آقای فکری. اين کم کاری 
خودتان است که هنوز در جايگاه يک سرمربی 

لیگ برتری، مثل يک سرمربی لیگ برتری 
رفتار نمی کنید.

البته که اينستاگرام گاهی روی ذهنیت 
بازيکن ها تاثیر می گــذارد اما اين 

مســاله فقط محدود به فوتبال 
ايران نمی شــود. در لیگ های 
اروپايی فوتبالیست هايی با ده ها 
میلیون تعقیب کننده در اينستا 
داريم اما هیچ باشگاهی نیست 
که دسترسی به اين اپلیکیشن  
را بــرای بازيکنانش محدود 
کرده باشد. اين محدوديت ها 
گاهی در تورنمنت های حساس 

ملی از سوی فدراســیون ها ايجاد می شدند اما 
همین اتفاق هم در چند ســال گذشته رخ نداده 
و هیچ کس نتوانسته فوتبالیســت ها را از اينستا 
جدا کند. باشــگاه به جای برخورد ضربتی با اين 
اتفاق، بايد روی آن »نظارت« داشته باشد. اگر يک 
بازيکن محتوايی را منتشر می کند که در شأن نام 
استقالل نیســت و با ارزش های باشگاه مغايرت 
دارد، بايد در کمیته انضباطی باشــگاه پاسخگو 
باشد. اگر يک بازيکن برای پست صفحه رسمی 
باشــگاه کامنت »دروغگو!« می گــذارد بايد در 
اين زمینه جواب پس بدهد. اگر يک بازيکن 
شبانه روز آنالين است و در هیچ لحظه ای 
دست از فعالیت در اينستاگرام برنمی دارد، 
بايد جواب بدهد و اگر يک بازيکن تصاويری 
را به انتشار می رســاند که به اندازه کافی 
حرفه ای نیست، بايد در اين زمینه 
جوابگو باشد. اينکه کلیت ماجرا را 
قلع و قمع کنیم، تر و خشک را با 
هم بسوزانیم و حتی بازيکنانی 
که به درســتی از اين فضا 
استفاده می کنند را هم 
از اين قابلیت محروم 
کنیم، عمال دست 
به يک اشتباه بزرگ 

زده ايم. اين يک خطای محاسباتی بزرگ خواهد 
بود. اينکه همه چیز را به گردن اينستا بیندازيم و 
مسئولیت های خودمان را نپذيريم. قطعا محمود 
فکری خیلی بیشــتر از مــارک زاکربرگ روی 

سرنوشت تیمش تاثیر دارد!  
اين طور به نظر می رسد که فکری هنوز برای 
موقعیت فعلی اش در باشگاهی مثل استقالل آماده 
نیست. شايد بهتر بود او زمان بیشتری را در باشگاه 
نساجی سپری می کرد و آمادگی مطلوب تری برای 
حضور در اين تیم به دست می آورد. او سال ها به 
عنوان يک کاپیتان متعصب در استقالل درخشید 
و مسیر بسیار خوبی را برای رســیدن به يکی از 
نیمکت های لیگ برتر طی کرد اما فاصله بین دو 
تجربه اول کاری او در لیگ برتر، بی نهايت کم بود. 
همین موضوع برای محمود فکری دردسرســاز 
شده و شرايطی را به وجود آورده که او هر روز يک 
مقصر جديد را در اطراف استقالل معرفی می کند. 
يک روز از اينستا حرف می زند و يک روز به نقش 
مخرب دوربین ها اشاره می کند. اين جست وجو 
برای يافتن مقصر همین حاال بايد برای همیشه 
به پايان برسد. توجیه همیشه هست و هیچ وقت 
ترک نمی شود. اگر قرار است کادر فنی استقالل به 
جای نتیجه گرفتن به سراغ توجیه برود، تیم هرگز 

در مسیر درست قرار نخواهد گرفت.  

وقتي احمد نوراللهي هم به هواداران سکوت نشان مي دهد

در زمين جواب بده!

فکری ریشه همه مشکالت را پیدا کرد

اینترنت را قطع كنيد! 

به صورت همزمان با خلق 
تصاویر قرون وسطایی 
از مسابقه پرسپولیس 
و نساجی در ورزشگاه 

وطنی قائمشهر، قطری ها 
از امکانات جدیدشان 

برای میزبانی جام جهانی 
رونمایی کرده اند. اول 
از همه اینکه آنها برای 

مراقبت از چمن به سراغ 
یک فناوری کامال مدرن 

رفته اند
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