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پرس��پولیس در 
انتخاب سرمربی 
قابل توجه بود و تکلیف نیمکت این تیم بعد از پایان 
همکاری با کالدرون زودتر از حد تصور مش��خص 
شد. شاید چون مدیران باشگاه از خیلی قبل تر باب 
مذاکره با سرمربی شهرخودرو را باز کرده بودند که 
روند جلب رضایت یحیی برای حضور دوباره روی 
نیمکت پرس��پولیس و اخذ رضایتنام��ه او از تیم 

مشهدی با این سرعت پیش رفت.
    

از مدت ها قبل نام گل محمدی بر سر زبان ها افتاده 
بود. رابطه خوب س��رمربی سابق ش��هرخودرو با 
کادر مدیریت باش��گاه پرس��پولیس از یک سو و 
عدم تمایل مس��ئوالن این تیم به ادامه همکاری 
برخالف آنچه گفته  می ش��د از س��وی دیگر راه را 
برای بازگشت یحیی به جمع سرخپوشان همواره 
کرده بود، تالش هایی که سرانجام با پیشنهاد خوب 
صدرنشین لیگ به تیم مشهدی برای به خدمت 
گرفتن س��رمربی آن به نتیجه رس��ید و ظهر روز 
گذشته باشگاه پرسپولیس رسماً نشستن یحیی 
گل محمدی روی نیمکت این تی��م را تأیید کرد: 
»با توجه به توافق سه جانبه ای که صورت گرفت، 
رضایتنامه یحی��ی گل محمدی ب��رای پذیرفتن 
هدایت تیم فوتبال پرس��پولیس از سوی باشگاه 
پدیده صادر ش��د. به این ترتی��ب گل محمدی با 
عقد قرارداد رس��می، هدایت و سرمربیگری تیم 
پرس��پولیس در ادامه فصل ج��اری رقابت ها را بر 

عهده می گیرد.« مسئله ای که البته از سوی باشگاه 
ش��هرخودرو نیز تأیید ش��د و در حالی که پیشتر 
وطنخواه، مدیرعامل این تیم گفته بود مذاکرات 
خوبی برای جدایی یحیی انجام شده، سخنگوی 
شهرخودرو هم با انتشار عکس سرمربی سابق خود 
طی بیانیه ای نوشت: »روزهای خوبی را در کنارت 
گذراندیم. بابت همه زحماتت ممنون.« بیانیه ای که 
نشان می داد جدایی یحیی با رضایت کامل مدیران 
شهرخودرو همراه بوده اس��ت. حال آنکه پیشتر 
برخی مسئوالن این باش��گاه از تحت فشار بودن 
برای فس��خ با یحیی گفته بودند، اما گل محمدی 
با پرداخت مبلغی به این تیم )چراکه بیش از 50 
درصد مبلغ قراردادش را دریافت کرده بود( موفق 

به جدایی از جمع نماینده مشهد شد.
جلب رضایت مدی��ران ش��هرخودرو کار چندان 
س��اده ای نبود. این تی��م با یحی��ی گل محمدی 
نتایج خوبی گرفته بود و حتی تاج در اوایل فصل 
جاری نیز موفق به نشاندن این مربی روی نیمکت 
امیدها نشده بود. به همین دلیل هم تصور  می شد 
درخواست 6 میلیارد نقدی که حمیداوی، مالک 
باش��گاه به پرسپولیس داده س��نگ بزرگ مقابل 
پای انصاریفردی باشد که با مشکالت عدیده مالی 
مواجه است و هنوز نتوانسته مطالبات فصل گذشته 
بازیکنان را پرداخت کن��د. او حتی با کالدرون هم 
تسویه حس��اب نکرده اس��ت. این بار اما جلسات 
پی در پی با باشگاه پرسپولیس سرانجام برای حضور 
دوباره یحیی در جمع سرخپوشان به نتیجه رسید. 
هرچند که مالک تیم مشهدی تأکید داشت که برای 

جدایی یحیی تحت فشار بوده است! 
با وجود این داستان یحیی با پدیده به پایان رسید و 
حاال برگی جدید در زندگی فوتبالی این مربی جوان 
باز شده، فصلی که به مراتب سخت تر از زمان حضور 
او روی نیمکت شهرخودرو خواهد بود و باید دید 
یحیی با حضور دوباره خود روی نیمکت پرسپولیس 
می تواند همچنان در زمره مربیان موفق لیگ باقی 
بماند و موفقیت هایش در پدیده را با سرخپوشان 

نیز تکرار کند یا نه.
    

یحیی گل محمدی که پیشتر در سال 92-91 و بعد 
از ژوزه مانوئل سکان هدایت پرسپولیس را به دست 
گرفته بود، در حالی عصر روز گذشته رسماً به عنوان 
سرمربی جدید سرخپوشان معرفی شد که کمتر 
کسی تصورش را می کرد باشگاه پرسپولیس قید 
ادامه همکاری با کالدرون را بزند، چراکه کالدرون 
برخالف تصور همگان در ان��دک زمان حضورش 
روی نیمکت سرخپوش��ان به آماری حتی بهتر از 
برانکو با سه عنوان قهرمانی دست یافت. پرسپولیس 
برانکو آمار جالب توجه میانگین 2/30 امتیاز در هر 
بازی را از خود به جا گذاشته بود که تصور  می شد 
به این زودی ها شکسته نشود، اما کالدرون به رغم 
شروع نه چندان خوب توانست با کسب 43 امتیاز 
در 16بازی متوسط 2/31 امتیاز در هر بازی را به 
نام خود ثبت کند، آن ه��م در حالی که تنها یک 
نیم فصل روی نیمکت پرسپولیس حضور داشت و 
حاال کار یحیی بعد از دو مربی بزرگ که نتایج قابل 
توجهی کسب کرده اند بسیار سخت خواهد بود، 

خصوصاً که هوادار پرسپولیس به قهرمانی و کسب 
بردهای پی در پی عادت کرده و از سرمربی جدید 

نیز انتظاری جز ادامه این راه ندارد!
    

یکی از بحث های مهم پرسپولیس بعد از انتخاب 
گل محمدی ب��ه عنوان س��رمربی جدی��د ادامه 
همکاری با کریم باقری اس��ت. اگرچ��ه باقری با 
پرس��پولیس ق��رارداد دارد و مدیرعامل تیم هم 
می گوید بعید است که او نخواهد به همکاری خود 
با سرخپوشان ادامه دهد. حضور پیروانی هم مانعی 
برای یحیی نخواهد بود و سرپرست سرخپوشان که 
پیشتر گفته بود در صورت عدم رضایت کالدرون 
کنار می رود، همچنان با قدرت به کار خود در جمع 

سرخپوشان ادامه می دهد. 
    

حاال باید دید بازیکنانی که باشگاه با آنها به توافق 
رس��یده نیز به انتخاب گل محم��دی بوده اند یا 
سرمربی جدید در این خصوص با مدیریت باشگاه 
به مش��کل برخواهد خورد، چراکه برخالف نظر 
سرمربی قبلی پرس��پولیس با اوساگونا، مهاجم 
نیجریه ای که ذوب آهنی ها مدعی شده اند به دلیل 
بیماری قید حضور او را در این تیم زده  اند قرارداد 
بسته است. مهاجمی که طی سال های اخیر آمار 
گلزنی جالب توجهی نداشته، اما پرسپولیس برای 
به خدمت گرفتن او و دو بازیکنی که طی روزهای 
آینده رونمایی می شود، قید فرش��اد احمدزاده 
را زده که باید دید نظر گل محم��دی در این باره 

چه خواهد بود.
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بازگشت گل محمدی به نيمکت پرسپوليس
شيوا نوروزي

سعيد احمديان

پپ: رفتارتان با والورده زشت بود!
پس از شکست در سوپرکاپ اسپانیا برابر اتلتیکو شرایط برای ارنستو والورده به 
عنوان سرمربی بارسلونا بسیار دشوار و پیچیده شده است. بعد از مذاکرات اخیر 
بارسلونا با ژاوی و رونالد کومان مشخص شد که والورده دیگر آینده ای در باشگاه 
نخواهد داشت و قصد برکناری او را دارند. این در حالی است که بسیاری از حرکت 
سران بارسا در قبال والورده ناراحت هستند و آن را یک بی اخالقی بزرگ می دانند، 
همچون پپ گواردیوال که به دفاع از سرمربی حال حاضر بارسلونا پرداخت: »بارسا 
یک تیم خاص است، چراکه حتی در آن فتح اللیگا هم کافی نیست. از نظر من 

رفتار با والورده بسیار بد و زشت بود و او شایسته این شرایط نبود.«

بارسلونا فعاليت ستاره ها را محدود می کند
مدیریت باشگاه آبی و اناری برای آینده برنامه های زیادی جهت ایجاد تحول 
اساسی دارد و قدمي در راس��تاي اصالحات با محدودسازی فعالیت های 
جانبی ستاره های تیم برداشته خواهد ش��د. ظاهراً رؤسای باشگاه به این 
باور رسیده اند که بازیکنان تیم  خارج از محدوده مستطیل سبز و باشگاه،  
دل مش��غولی های زیادی دارند که تمرکز کافی را از آنها می گیرد. نشریه 
اسپانیایي نوش��ت: س��تاره ای مانند پیکه، بازیکنی است که یک شرکت 
خریده که مس��ابقات جام دیویس تنیس را هدایت می کن��د و در تهیه و 
تولید بازی های الکترونیکی، نوشیدنی های انرژی زا، عینک های آفتابی یا 
ساخت وساز ساختمان هم فعالیت دارد. کار زیاد، زیاد است و این موضوع 
به هیچ وجه مورد پذیرش بارسلونا نیست. به همین خاطر مدیریت باشگاه 
می  کوشد در مذاکرات آینده با ستاره ها برای امضا یا تمدید قرارداد،  تبصره ای 
ثبت کند که به موجب آن، بازیکنان تمام وقت در اختیار باشگاه باشند و 

موضوعات مختلف ذهن آنها را به خود مشغول نکند.

احتمال موفقيت اميدها با استيلی کم بود
شکست مقابل کره جنوبی شانس تیم امید 
برای صعود را به حداقل رسانده است. مشکل 
مربیگ��ری یک��ی از اصلی ترین مش��کالت 
امیدهاس��ت؛ حمید اس��تیلی چند سال از 
مربیگری دور بود و احتمال موفقیتش از ابتدا 
هم کم به نظر می رسید. یکی از مشکالت تیم 
امید اشتباه فاحشی بود که استیلی کرد. او 
تالش کرد با بازیکنانی که از باشگاه ها جذب 
کرده تیم جدیدی بس��ازد و بازیکنان را در 
پست های جدیدی به خدمت بگیرد. پست هایی که اساساً بازیکنان در آن 
بازی نکرده بودند یا کمتر در آن منطقه بازی کرده بودند. مثاًل مهدی قائدی 
در استقالل در چه پستی بازی می کرد، حاال در تیم امید در چه پستی بازی 
می کند؟ استیلی حتماً دید که استراماچونی از قائدی به عنوان یک مهاجم 
سایه به خوبی در استقالل استفاده کرد و او هم درخشید، اما در تیم امید قائدی 
کجا بود؟ استیلی چند سال از مربیگری دور بوده، او بعد از استیل آذین مدتی 
در راه آهن و ملوان کار کرد، به همین دلیل هم از ابتدا احتمال موفقیتش در 
تیم امید کم بود. البته او با کرانچار و فرهاد مجیدی در تیم امید حضور داشت و 
فکر می کرد آشنایی کاملی به تیم دارد. یکی از قوی ترین تیم های امید ایران را 
در این دوره داشتیم. تقریباً تمامی نفرات تیم امید جزو بازیکنان لیگ برتری 
محسوب   می شدند، حتی بین آنها لژیونر هم بود. در دوره های گذشته چنین 
چیزی را کمتر شاهد بودیم. زمانی که حسن حبیبی، سرمربی تیم امید بود 
فقط کریم باقری را در لیگ برتر داش��تیم، اما این دوره تمام بازیکنان لیگ 
برتری و حتی ملی پوش بودند. ما حاال فقط 25درصد شانس صعود داریم. 
کره جنوبی با شش امتیاز صعودش را قطعی کرده و لزومی ندارد با تمام توان 
مقابل ازبکستان بازی کند. ازبک های چهار امتیازی هم با یک مساوی از این 
گروه صعود می کنند، در واقع دو تیم در استراتژی بازی کاماًل  با هم موافق 
هستند. از سوی دیگر اگر بتوانیم چین را یک بر صفر ببریم، باز هم از این گروه 
صعود نمی کنیم، چراکه تفاضل گل ازبکس��تان بهتر است. فقط 25 درصد 
شانس صعود از گروه را داریم و آن اینکه ازبکستان مقابل کره جنوبی شکست 

بخورد و ما هم با اختالف دو گل از سد چین بگذریم.

جالل چراغپور

 کارشناس فوتبال

فوتبال کوچک و بزرگ نمی شناسد
دست های کشیده، چشم های منتظر و گرد شده، دهان های باز، کاغذ و 
خودکارهای آماده و احتماالً فریادهای از ته گلو درآمده، همه و همه برای 
جلب توجه ستاره هایی که از زمین به رختکن می روند. این عکس را رویترز 
منتشر کرده و عکاس، کودکانی را به تصویر کشیده که برای گرفتن امضا از 
قهرمان هایشان از سروکول هم باال می روند؛ قهرمانانی که از همیشه به آنها 
نزدیک ترند. این تصویر را عکاس رویترز از بازي یک شنبه شب آستون ویال 
و منچسترسیتي که با نتیجه 6 بر یک به سود سیتي به پایان رسید، ثبت 
کرده است. عکسي که بار دیگر جذابیت های غیرقابل توصیف فوتبال را به 

رخ همگان می کشد و نشان از زیبایی های این رشته پرطرفدار دارد.

رئال مادری��د ب��ا 
حامد قهرماني

      فوتبال اروپا
برت��ري مقاب��ل 
اتلتیکومادری��د 
فاتح سوپرجام اسپانیا شد. یک شنبه شب دو تیم 
مادریدي در جده عربس��تان برگزارکننده بازي 
نهایي سوپرجام اس��پانیا بودند، دیداري که در 
وقت های قانوني و اضافه گلي در پي نداشت تا در 
نهایت این شاگردان زیدان باشند که در ضیافت 
پنالتي ها 4 بر یک مردان سیمئونه را مغلوب کنند 
و جام قهرماني را باالي سر ببرند. اتفاق مهم این 
بازي در دقیقه 115 رخ داد؛ زمانی که والورده در 
حال��ت تک به ت��ک ش��دن موراتا با س��نگربان 
رئال مادرید، این بازیکن را با خطا متوقف کرد  و با 
کارت قرمز مستقیم از بازی بیرون رفت تا رئال 10 
نفره شود. اتفاقي که براي کهکشاني ها خوش یمن 
بود و در نهایت به پیروزي آنها در ضربات پنالتی 
انجامید. کارواخال، رودریگو، مودریچ و راموس 

پنالتی های رئال را به گل تبدیل 
کردن��د. در حال��ی ک��ه 
تنها ضربه اتلتیکویی ه��ا 

به وس��یله تریپیر به تور 
س��ائول  و  چس��بید 
و  لمار پنالتی خودشان 
را خراب کردند تا رئال در 
نهایت برای یازدهمین 
بار فاتح سوپرجام اسپانیا 
ش��ود. زیدان، سرمربي 
رئال مادری��د بع��د از 

قهرماني تیمش ب��ا تمجید از 
عملک��رد ش��اگردانش اتحاد و 

همدل��ي را عامل اصلي کس��ب 
پیروزي و قهرماني تیمش عنوان 
کرد و گفت: »چیزی که باعث شد 
پی��روز ش��ویم، اتح��اد تیمی و 
آمادگی مان برای این بازی بود. 
رئال مادرید ب��رای همین کار 
ساخته شده است. اوضاع ما 
همیشه روبه راه نبوده، اما با 

صبر و حوصله و آرامش توانس��تیم به هدفمان 
برسیم. بین دو نیمه هیچ برنامه  ای برای نزدیک 
شدن به دروازه حریف نداشتیم، اما در نهایت مزد 
صبوری مان را گرفتیم. مثل همیشه ما تا پایان 
بازی باور داشتیم که می توانیم پیروزی را از آن 
خودمان کنیم. بردن یک جام کار آسانی نیست، 
به خصوص اگر حریف تان در فینال تیمی مانند 
اتلتیکو باشد.« زیدان به درخش��ش دروازه بان 
تیمش هم اش��اره کرد و افزود: »تیبو کورتوا، نه 
فقط در ضربات پنالتی، بلکه در جریان بازی هم 
عملکرد خوبی داشت. البته عملکرد خوب او، به 
خاطر تمرینات روبرتو واس��کز اس��ت.« دیه گو 
سیمئونه، سرمربي اتلتیکومادرید معتقد است 
خطای فدریکو وال��ورده روی آل��وارو موراتا در 
موقعیت تک به تک ب��ا دروازه بان رئال مادرید در 
نهایت باعث پی��روزی و قهرمانی رئال مادرید در 
سوپرجام اسپانیا شد. او گفت: »خطای والورده 
مهم ترین اتفاق بازی بود. من زمانی که اخراج شد 
به او گفتم که هر بازیکن دیگری هم جای او بود 
همین کار را انجام می داد. به نظرم اینکه در پایان 
بازی او را به عن��وان بهترین بازیکن مس��ابقه 
انتخ��اب کردند هم منطقی ب��ود، چون با آن 
خطایش باعث پیروزی رئال مادرید شد. ما در 
20 تا 25 دقیقه نخس��ت عملک��رد خوبی 
داش��تیم و اوضاع رئال مادرید در 15 دقیقه 
پایانی نیمه اول بهتر شد. در نیمه دوم، وضعیت 
بازی تغییر کرد. حریف موقعیت هایی 
داشت، اما ما هم با ضدحمالتی که 
روی دروازه آنه��ا ایج��اد کردیم، 
شانس گلزنی داشتیم که 
مهم ترین ش��ان ه��م 
همان صحنه ای بود که 
والورده با تصمیم قابل 
درک��ش مان��ع از 
رسیدن ما به گلی 
شد که می توانست 
سرنوش��ت بازی را 

تعیین کند.«

ايران قهرمان کاراته وان شيلي شد

شروع طاليي کاراته در سال 2020

در شب درخشش کورتوا و والورده

رئال فاتح سوپرجام اسپانيا

کاراته ايران سال 
فريدون حسن

     رزمی
2020 را طالي�ي 
آغ�از کرد ت�ا از 
همين ابتداي سال خط و نشاني جدي براي رقباي 
خود در المپيک توکيو کشيده باشد. کاراته کاهاي 
ايران در نخستين دور رقابت های کاراته وان سال 
2020 که در شهر سانتياگوي شيلي برگزار شد با 
اقتدار به مق�ام قهرماني دس�ت پي�دا کردند. 
این مسابقات با حضور 466 کاراته کا از 65 کشور 
برگزار شد و ایران با هشت ورزشکار موفق شد با 
کسب پنج مدال طال و یک برنز به مقام قهرماني 
دست پیدا کند. براي کش��ورمان رزیتا علیپور، 
حمیده عباس��علی، ذبیح اهلل پورش��یب، بهمن 
عسکري و سجاد گنج زاده پنج مدال طال به دست 
آوردند. صالح اباذری هم به نشان برنز دست یافت. 
س��ارا بهمن یار و طراوت خاکسار نیز دست شان 
از مدال خالی ماند. ملی پوش��ان کشورمان صبح 
دیروز راهي فرانسه شدند تا بعد از برپایي اردوي 
یک هفته ای  در رقابت های لیگ جهاني پاریس 
روي تاتامي بروند. اعض��ای تیم ملی کاراته ایران 
ضمن ابراز همدردی با مردم به واس��طه اتفاقات 
تلخ اخیر، این قهرمانی را به س��ردار رشید اسالم 
حاج قاسم سلیمانی و درگذشتگان حادثه سقوط 
هواپیما تقدی��م کردند. با پایان این مس��ابقات، 
فدراسیون جهاني کاراته آخرین رنکینگ اوزان 

مختلف را اعالم کرد که بر این اساس ملی پوشان 
ایران با تثبیت جایگاه خود ش��انس باالیي براي 
کسب سهمیه المپیک دارند. در رنکینگ جدید 
المپیکی س��ارا بهمن یار کارات��ه کای گیالنی با 
وجود شکست در دیدار رده بندی و نرسیدن به 
مدال، 195 امتیاز به داش��ته های خود افزود و با 
4595/5 امتیاز با یک پل��ه صعود به رتبه چهارم 
رفت و جایگاه خود را ارتقا بخشید. در همین وزن 
طراوت خاکسار با 4147/5 امتیاز همچنان رتبه 
هفتم را دارد. در وزن 61- کیلوگرم بانوان نیز رزیتا 
علیپور با کسب مدال طال در شیلی با دو پله صعود 
به مکان پنجم رسید. وی برای کسب سهمیه به 
300 امتیاز دیگر نیاز دارد.  در وزن 61+ کیلوگرم 
حمیده عباسعلی با کس��ب طال جایگاه خود را 
در مکان پنجم تثبیت کرد. او تنه��ا 3۸ امتیاز 
با نفر چهارم فاصله دارد. در بخش مردان، بهمن 
عسگری در وزن 75-کیلوگرم با 6712/5 امتیاز 
رتبه نخس��ت جدول را در اختیار دارد و فاصله 
خود را لوئیجی بوسا ایتالیایی نفر دوم این وزن 
به عدد 742 رساند. در وزن 75+ کیلوگرم سجاد 
گنج زاده و ذبیح اهلل پورشیب با کسب مدال طال 
رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند. براساس 
اعالم فدراسیون جهانی در تاریخ 13 خرداد 99 
)2 ژوئن 2020(  پنج نفر نخست هر وزن از طریق 

سهمیه رنکینگ راهی المپیک می شوند.

نيم فصلی متفاوت با سرمربی جديد

 چرا ريشه خارجی های بی کيفيت فوتبال 
زده نمی شود؟!

دالل ها همچنان مشغول کارند و درصد مربي، سرپرست و مدیر هم محفوظ 
تا همچنان فوتبال ایران بهشت بازیکنان بی کیفیت خارجي باشد، مانند دو 
باشگاه دولتي استقالل و پرسپولیس که گویا قرار نیست خرید فوتبالیست های 
بی کیفیت خارجي از سبد خریدهایشان در فصل نقل و انتقاالت خارج شود. 
تجربه های تلخ و حیف ومیل های چندصد هزار دالري که به پاي بازیکنان 
با کیفیت نازل خارجي ریخته می شود هم سبب نش��ده مدیران تیم های 
دولتي کمي تأمل و از امضاي قرارداد با خارجی های بي کارنامه امتناع کنند. 
وقتي پاي منافع مشترک در میان باشد، چشم ها بر ریخت وپاش هایی که از 
بیت المال شده، بسته می شود و بار دیگر امضاي مدیران باشگاه های دولتي 

پاي برگه قرارداد بازیکن خارجي جدید دیده می شود.
بازیکنان بی کیفیت فني نازل در فوتبال ایران کم نبوده اند، اما هیچ گاه چنین 
نمونه هایی باعث نشده تا تدبیری جدي براي قرارداد با این بازیکنان خارجي در 
فوتبال کشورمان اندیشیده شود و چنین بی اعتنایی زمینه ای را فراهم کرده تا 
باشگاه های دولتي بدون توجه به تجربه های ناموفقي که داشته اند براي قرارداد 
با خارجی ها، پاتوق دالالن در فصل های نقل و انتقاالت باشند. این در حالي است 
که فوتبال از بابت خارجی های بی کیفیت از نظر مالي در دهه های اخیر کم ضربه 
نخورده است، طوري که دالل ها، یک پرنده فروش را به عنوان مهاجم درجه یک 
برزیلي جا زدند و کاري کردند که یک بازیکن خارجي چند برابر قیمت آخرین 
قراردادش با تیم های دولتي در ای��ران قرارداد ببندد. مانند ماجراي بازیکنان 
اوکرایني پرسپولیس که چند سال پیش در حالي با قرارداد 250 هزار یورویي 

به ایران آمدند که رقم آخرین قراردادشان 50 هزار یورو بود.
با این حال در فوتبالي که مدیران باش��گاه های دولتي با وجود حیف ومیل 
بیت المال محاکمه نمی شوند و خبري از نظارت و پاسخگویي نیست، یک 
مدیر دولتي که متعهد نباشد و اعتقادي به سالمت مالي در قراردادها هم 
نداشته باش��د به راحتي وارد بازي دالل ها می شود، طوري که می پذیرد با 
توجه به درصدهایي که در چنین قراردادهایي تقسیم می شود با یک بازیکن 
50 هزار یورویي، قراردادي پنج برابري ببندد. چنین بده  و بستاني در سایه 
نظارت نداشتن و پاسخ نخواستن مدیران باالدستی نسبت به هزینه های 
مالي باشگاه ها رخ می دهد اما تالشی برای جلوگیری از آن دیده نمی شود، تا 
جایی که مدیران با توجه به منافعي که در امضاي چنین قراردادهایي نهفته 

است با یک حساب سرانگشتي، بازیکنی را رد یا جذب می  کنند.
ادامه چنین روندي در باشگاه های دولتي در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل 
که دیشب به پایان رسید هم به وضوح قابل مشاهده است. پرسپولیس در 
حالي با یک بازیکن نیجریه ای قرارداد بست که این مهاجم به دلیل رد شدن 
در تست پزشکي از سوي باشگاه فوالد پذیرفته نشده بود. استقاللي ها هم 
براي اینکه از رقیب همشهری ش��ان عقب نمانند، گفته می شود به دنبال 
یک بازیکن نیجریه ای – استرالیایي هستند تا همچنان خبري از سخت یا 

ناممکن شدن ورود بازیکنان بی کیفیت خارجي به فوتبال ایران نباشد.
ولع زیاد و البته قاب��ل تأمل مدیران باش��گاه های دولتي براي حیف ومیل 
بیت المال، آن هم در شرایط سخت ارزي و اقتصادي کشور در حالی است که 
زمان زیادي از آخرین شاهکار این مدیران در جذب یک بازیکن بی کیفیت 
برزیلي، آن هم ب��ا قراردادي نزدی��ک به 7 میلیارد تومان براي یک س��ال 
نمی گذرد. هنوز کمتر از چند ماه از قرارداد با یک بازیکن بی کیفیت به نام 
جونیور نگذشته، بازیکني به عنوان یک مهاجم برزیلي با پرسپولیس قرارداد 
می بندد، اما پس از نمایش ضعیفش تنها پس از چند هفته و دریافت حدود 

3 میلیارد تومان از پرسپولیس جدا می شود! 
با وجود چنین قراردادهاي مش��کوکي که عالوه بر بازیکن مورد نظر، پاي 
برخي در داخل و خارج باشگاه در تقسیم درصدهاي این قرارداد درگیر آن 
است، بدیهي است که مدیران باشگاه های دولتي، کمتر به سمت قرارداد با 
بازیکنان داخلي بروند. در چنین شرایطي ورود نهادهاي نظارتي و قضایي به 
قراردادهایي که با بازیکنان خارجي بسته می شود، ضروری است تا با حساس 
شدن نسبت به حیف ومیل ها و فسادي که در این قراردادها دیده می شود، 
جلوي آن گرفته شود و با مدیران باشگاه های دولتي که براي دالل ها فرش 
قرمز پهن می کنند، برخوردی قاطعانه صورت گیرد تا دیگر پاي خارجی های 

بی کیفیت به فوتبال ایران باز نشود.

ابراز رضايت کوالکوويچ از صعود تيم ملی واليبال به المپيک

به اين بازيکنان افتخار کنيد
درخشش در بازی های المپیک توکیو هدف بعدی ملی پوشان والیبال ایران 
است. رقابت های انتخابی المپیک در منطقه آسیا با درخشش بلندقامتان 
کشورمان همراه بود؛ پس از قهرمانی تیم ملی در رقابت های انتخابی حاال 
ایران هم یکی از 12 تیم حاضر در بازی های توکیو 2020 خواهد بود. به 
غیر از شاگردان کوالکوویچ، تیم های ملی والیبال ژاپن)میزبان(، برزیل، 
امریکا، ایتالیا، لهستان، روسیه، آرژانتین ، تونس، فرانسه، کانادا و ونزوئال نیز 

در بازی های المپیک حضور خواهند داشت. 
    

والیبال دومین رشته تیمی ورزش ایران است که سهمیه بازی های المپیک 
را به دست آورده است. پیش از این تیم ملی بسکتبال المپیکی شده بود و 
والیبال نیز پس از پشت سر گذاشتن یک سال سخت باالخره بلیت سفر 
به توکیو را اوکی کرد. سرمربی تیم ملی والیبال از اینکه شاگردانش مزد 
زحماتشان را گرفتند ابراز رضایت کرد: »بعد از سه سال حضور در ایران 
و کار کردن در تیم ملی احساس فوق العاده خوبی دارم. کار بزرگی انجام 
دادیم و به المپیک 2020 صعود کردیم. المپیک برای همه ورزشکاران و 
تمام کسانی که والیبال را دنبال می کنند، بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان 
است. کسب سهمیه المپیک، هدف بزرگی برای همه مردم ایران بود. ما 
کارمان را به بهترین شکل ممکن انجام دادیم، در حالی که مشکالت متعدد 
بسیاری داشتیم که تاکنون خیلی درباره این مشکالت صحبت نکرده ایم.« 
آسیب دیدگی برخی بازیکنان کار تیم ملی را در مسیر المپیک سخت کرد: 
»بعد از مصدومیت امیر غفور، فرهاد قائمی و غالمی که بازیکنان مهمی 
برای تیم ایران بودند در آستانه شروع مسابقات انتخابی المپیک برخی 
بازیکنان دچار سرماخوردگی شدند و خیلی دوره پراسترسی برای همه 
بازیکنان و کادر فنی تیم ایران بود، چون تمام مردم از ما انتظار صعود به 
المپیک توکیو را داشتند. بازیکنان والیبال ایران سزاوار و شایسته رفتن به 
المپیک بودند. مردم ایران باید به این بازیکنان افتخار کنند که این گونه 

برای تیم ملی کشورشان با حریفان مبارزه می کنند.«
س��رمربی تیم ملی در خصوص برنامه های آماده س��ازی تیم ملی گفت: 
»بازی های المپیک به زودی ش��روع خواهد شد. شاید همه فکر کنند که 
زمان زیادی داریم، اما این گونه نیست؛ زیرا قبل از بازی های المپیک، فصل 
جدید لیگ ملت ها را خواهیم داشت و بعد از آن نیز زمان کوتاهی تا شروع 
المپیک داریم. برای اهداف تیم ملی والیبال در سال آینده باید جلسه ای با 
داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران برگزار کنیم، چراکه در مسابقات 
آینده نمی توانیم همزمان دو هدف بزرگ داشته باشیم و هم نتیجه خوب در 

لیگ ملت ها را بخواهیم و هم موفقیت در بازی های المپیک را.« 
کوالکوویچ همچنین یک بار دیگر بر تالش و صداقت شاگردانش تأکید کرد: 
»می دانم گاهی تیم ایران شکست می خورد و گاهی هم برنده می شود، اما 
مردم باید بدانند که این بازیکنان بهترین نماینده برای کشورشان هستند، 
چون آنها زحمت زیادی می کشند. این بازیکنان مدت های طوالنی را تمرین 
می کنند تا موفق شوند و بتوانند مردم ایران را شاد کنند. مردم می توانند 
نسبت به عملکردم اعتراض داشته باشند، اما باید به این بازیکنان و تالشی 

که انجام می دهند، احترام گذاشت.«
صحبت های کنایه آمیز دیروز کوالکوویچ نش��ان داد که او دل خوش��ی از 
منتقدانش ندارد. مرد مونته نگرویی در این سال ها که سکان هدایت تیم 
ملی والیبال را به دست گرفته، همواره با انتقادهای تند و تیزی روبه رو شده 
تا جایی که حتی برخی ها صراحتاً خواستار برکناری  او شده اند. کوالکوویچ 
در پستی که در صفحه شخصی اش منتشر کرد با نشان دادن عالمت سکوت 
موفقیتش را به منتقدانش یادآوری کرد: »من می خواهم از مردم شگفت انگیز 
ایران به خاطر حمایتی که همیشه از تیم ملی والیبال دارند، تشکر کنم و 
حضور والیبال ایران در المپیک توکیو را به آنها تبریک بگویم. برای برخی از 

افراد هم که خودشان را کارشناس می دانند، فقط این پیام را دارم.«
  واليبال حريفان المپيکي خود را شناخت

 با مشخص ش��دن 12 تیم صعود کننده به رقابت های والیبال بازی های 
المپیک 2020 توکیو، گروه بندی این مسابقات نیز اعالم شد. بر این اساس 
تیم ملي والیبال کشورمان در گروه اول این مس��ابقات با تیم های ژاپن، 
لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئال همگروه شد. در گروه دوم هم برزیل، امریکا، 
روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس قرار دارند.  طبق برنامه اعالم شده چهار 
تیم برتر  اول هر گروه به دور بعد این رقابت ها صعود و به صورت ضربدری با 
چهار تیم برتر گروه دیگر دیدار می کنند. به  این ترتیب تیم اول گروه A با تیم 
چهارم گروه B، تیم دوم گروه A با تیم سوم گروه B، تیم سوم  گروه A با تیم 

دوم  گروه B و تیم چهارم  گروه A  با تیم اول گروه B دیدار خواهند کرد.


