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مرحله گروهی و مقدماتی جام ملت های 
اروپا 2020 به فرجام رس��ید. سؤال های 
مهم چیزی جز این نیس��ت که چه کسی 
در مسابقات نهایی مورد بیشترین توجه 
قرار می گی��رد و قدرت ه��ای پنهان چه 
کسانی هستند. هلند بزرگ ترین قربانی 
آخرین مس��ابقه انتخاب��ی قهرمانی اروپا 
بود. با این حال این بار اسلحه های بزرگ 
نارنجی ها بدون مش��کل در مس��یر خود 
حرکت کرده اند. بلژیک صدرنشین رنکینگ فیفا هنگامی که ماه گذشته 
با نتیجه 9 بر صفر سن مارینو را درهم کوبید، صدرنشین گروه خود شد 
و با پیروزی های بعدی یک رکورد عال��ی و صددرصدی را در گروه اول 
با 34 گل زده به ثبت رساند. کار ایتالیا هم چشمگیر بود؛ این تیم از 10 
بازی، 10 برتری کسب کرد و این امیدواری را به وجود آورد که به رغم 
بازماندن از صعود به جام جهانی قبلی، دوباره یک مدعی در تابس��تان 
آینده خواهد بود. مدافع عنوان قهرمانی )پرتغال( که هنوز از کریستیانو 
رونالدو سود می برد با پیروزی 2 بر صفر مقابل لوکزامبورگ صعودش را 
در این مسابقات مسجل کرد. اسپانیا، فرانسه، کرواسی و البته انگلستان 
هم در یورو حاضر خواهند بود. تیم ملی آلمان نی��ز بعد از جام جهانی 
فاجعه بارش دوباره در مسیر بهبود قرار دارد. پس از پیروزی 4 بر صفر تیم 
ملی انگلیس مقابل کوزوو، شاگردان ساوت گیت امیدواری های بزرگی 
را برانگیخته اند. از طرفی کرواسی پس از رسیدن به فینال جام جهانی 
سال گذشته دیگر نمی تواند قدرت پنهان تلقی شود، اما در هر صورت 
آنها هنوز جزو قدرت های سنتی نیستند. در عین حال لهستان حتماً یک 
قدرت پنهان است. سوئیس در سه تورنمنت مهم آخر که در آن حضور 
یافته به پلی اف رسیده است. اوکراین با سرمربیگری آندره شوچنکو تنها 
یک بازی از 21 مسابقه آخرش را از دست داده و قصد دارد در یورو 2020 
یقه همه را بگیرد. ترکیه و شنول گونش معجون خطرناکی می سازند. 
همچنین هفته گذشته صحنه هایی از جشن فنالند در هلسینکی به همه 
دنیا مخابره شد که کامالً غیرمنتظره بود. شاگردان تیمو پوکی از زیر پونز 

بیرون آمده اند و به تازه وارد های جام ملت های اروپا پیوسته اند. 

محمدرضا داورزني 
سعيد احمديان
      گزارش 

در حال�ي ديروز 
دوباره ب�ه عنوان 
رئي�س فدراس�يون واليبال انتخاب ش�د که 
هدفش را بازگشت واليبال به روزهاي طاليي 

عنوان کرد.
دیروز قرار بود تکلیف مدیریت والیبال مش��خص 
شود، آن هم پس از یک سال بالتکلیفي و تأخیرهای 
چندباره بر سر زمان برگزاري انتخابات که در نهایت 
29 آبان به عنوان زم��ان برگزاري مجمع انتخابي 
فدراسیون والیبال تعیین شد تا دیروز قرار رؤساي 
هیئت های استاني و س��ایر اعضاي مجمع، سالن 
هگمتانه هتل المپیک تهران باشد و والیبال رئیس 
جدیدش را بشناسد. رئیسي که البته قبل از آغاز 
مجمع خیلي ها نام��ش را حدس می زدند و کمتر 
کسي حاضر بود روي نام دیگري براي رسیدن به 

صندلي ریاست والیبال شرط ببندد!
   دوباره داورزني، دوباره واليبال

همه چیز همانطور که پیش بینی می شد، پیش 
رفت؛ محمدرضا داورزني پس از دو سال دوباره به 
والیبال برگشت و اعضاي مجمع فدراسیون والیبال 
بار دیگر به رئیس پرسابقه ش��ان اعتماد کردند، 
آن هم با 26 رأی از 41 رأی. بهنام محمودي دیگر 
کاندیداي انتخابات دیروز هم با 15 رأی ناکام ماند 

تا پرونده انتخابات والیبال بسته شود.
 داورزن��ي دیروز در حال��ي ب��راي چهارمین بار 
توانس��ت رأی اعضاي مجمع را بگیرد که او حاال 
پرسابقه ترین رئیس والیبال ایران است. داورزني 

آخرین بار 10 بهمن س��ال 94 بود که براي یک 
دوره چهارساله به عنوان رئیس فدراسیون والیبال 
انتخاب شد، اما سال 95 با پیشنهاد سلطاني فر به 
وزارت ورزش رفت و ب��ه عنوان معاونت قهرماني 
وزارت ورزش مشغول به کار شد. البته همزمان 
تا دي ماه 96 به عنوان سرپرس��ت فدراس��یون 
والیبال فعالیت کرد تا در نهایت از هفتم دي ماه 
96 با انتخاب احمد ضیایي به عنوان رئیس جدید، 
داورزني به صورت کام��ل از والیبال رفت. اگرچه 
گفته می شد که او در سال های حضور در وزارتخانه 
هم به عنوان رئیس در سایه، نقش تأثیرگذاری در 

تصمیمات والیبال داشته است.
از دي ماه 96 تا 29 آبان  98 کمتر از دو سال گذشت 
تا سرانجام داورزني به صندلي سابقش برگشت، به 
فدراسیوني که می گوید آن را در اوج و با درآمد باال 
تحویل داده است، اما حاال در شرایطي آن را تحویل 
می گیرد که هم بدهي دارد و هم تیم ملي والیبال 
از روزهاي اوج خود فاصله گرفته است. با این حال 
داورزني دی��روز با اسباب کش��ی از وزارت ورزش 
و خیابان سئول ش��مالي دوباره به اتاق کارش در 
ساختمان فدراسیون والیبال در مجموعه ورزشي 

آزادي در غرب تهران بازگشت.
برخالف سه دوره گذشته، به نظر می رسد داورزني 
س��خت ترین دوره حضورش در والیبال را تجربه 
خواهد کرد. به رغم بدهی های باالي فدراسیوني 
که تا چند سال پیش به بودجه وزارت ورزش هم 
نیازي نداشت، در حال حاضر بزرگ ترین چالش 
پیش روي داورزني رس��یدن والیب��ال به المپیک 

است. هدفي که در اولین مصاحبه اش با رسانه ها 
به آن اشاره کرد و نش��ان داد که اولین دغدغه اش 
دومین صعود والیبال به المپیک و مسابقات انتخابي 
در دی ماه امسال اس��ت، به خصوص که در کلیپ 
تبلیغاتي رئیس جدید والیبال که در جریان مجمع 
دیروز پخش ش��د، او هدفش را بازگشت به دوران 
طالیي والیبال و قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر 

المپیک و جهان عنوان کرد.
البته داورزني در حالي به والیبال برگشته که رأی 
قاطعانه ای برخالف سه دوره گذشته نداشت. او 
در شرایطی دیروز با 26 رأی از 41 رأی به عنوان 
رئیس انتخاب شد که سال 94 از 42 رأی 41رأی 
کس��ب کرده بود. ریزش رأی داورزني حاکي از 
آن است که او به رغم به دست آوردن اکثریت آرا 
مانند گذش��ته حمایت صددرصدی هیئت های 

استاني را ندارد. 
ریزش آراي داورزني را می توان به اتفاقات س��ه 
سال گذش��ته و پش��ت کردن او به رأی مجمع و 
حاش��یه های مدیریتی اش در زم��ان حضور در 
وزارت ورزش مرتب��ط دانس��ت، به خصوص که 
داورزني س��ال 95 با گذش��ت تنها یک س��ال از 
انتخاب دوباره اش، والیبال را رها کرد و به وزارت 
ورزش رفت. انتخ��اب داورزني به عنوان معاونت 
وزارت ورزش سبب ش��د فدراسیون در سه سال 
اخیر دو سال با سرپرست و یک سال با رئیس اداره 
شود و چنین تغییراتي در کمتر از سه سال باعث 
شد تا والیبال از این بالتکلیفي ضربه بخورد و سال 

به سال از روزهاي طالیی اش فاصله بگیرد. 

   رقباي جنجالي آقاي رئيس
عالوه بر داورزني، مجمع انتخاباتي فدراس��یون 
والیبال دیروز دو چهره ویژه دیگر هم داشت؛ بهنام 
محم��ودي و محمدرضا رش��یدي دو کاندیدایي 
بودن��د که هرکدام ب��ه دالیلي در مجم��ع دیروز 
خبرس��از ش��دند. بهنام محمودي همانطور که 
گفته می ش��د جدی تری��ن رقی��ب داورزني بود 
و با کس��ب 15 رأی نش��ان داد ک��ه می تواند در 
دوره های آینده براي ریاست والیبال نقشه بکشد. 
محم��ودي در صحبت های��ش بارها ب��ا کنایه از 
اعضاي مجمع خواست که به جاي شخص محور 
بودن، برنامه محور باشند. نکته ای که نشان داد او 
می خواست به صورت غیرمستقیم از اعضاي مجمع 
بخواهد بدون توجه به نام داورزني، به برنامه ها رأی 
بدهند، هرچند همانطور که قابل پیش بینی بود نام 

داورزني بر برنامه ها سایه انداخت. 
رشیدي نامزد کمتر شناخته شده انتخابات دیروز 
فدراس��یون والیبال هم با صحبت هایش جنجالي 
شد. او در مجمع به شدت به صورت غیرمستقیم 
به داورزني حمله کرد تا نامش س��ر زبان ها بیفتد: 
»بازگشت مدیران سابق و کسي که پرونده قضایي 
دارد ب��ه والیبال توهی��ن به این مجمع نیس��ت؟ 
بازگشت افراد قدیمی به این معناست که در والیبال 
قحط الرجال اس��ت.« البته صحبت های رشیدي 
را داورزن��ي در پایان مجمع بداخالقي دانس��ت و 
گفت همانطور که سه سال گذشته به خاطر چنین 
مسائلي خون دل زیادي خورده است، قصد ندارد به 

این مسائل پاسخ بدهد و والیبال را به حاشیه ببرد.
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حاشيه اي بر انتخاب محمدرضا داورزني به عنوان رئيس فدراسيون واليبال

شیوا نوروزی

جدي مثل کاپیتان امیدها
امیدهاي فوتبال ایران براي راهیابي به المپیک تالش می کنند، هرچند که 
کسب نتایجي مانند آنچه در دوبازی تدارکاتی اخیر امیدها مقابل اندونزي 
رقم خورد )یک مساوي و یک باخت( باعث شده که چندان امیدي به آنها 
نداشته باشیم، ولي در هر صورت باید به انتظار نشست و دید که آنها برابر 
حریفان قدر خود چگونه نتیجه می گیرند. امیدهاي ایران که براي انجام 
بازی های تدارکاتي در قطر هستند امروز و از ساعت 16:30 به مصاف تیم 
امید قطر می روند. دیداري مهم که می تواند محکي جدي براي نورافکن، 
کاپیتان تیم و یاران جوانش باشد. امیدها سه شنبه شب در کمپ اسپایدر 
تمرین کردند که می شد جدیت را در ساق های آنها دید، جدیتي که همه 
امیدواریم در نهایت به صعود فوتبال به المپیک و شکس��ته شدن تابوي 

حضور نداشتن در بزرگ ترین آوردگاه ورزش جهان بینجامد.

 شهرداري گرگان – شیمیدر 
بازي حساس هفته ششم بسکتبال 

ششمین هفته از لیگ برتر بسکتبال در حالی امروز برگزار می شود که 
مانند هفته پنجم دو بازی لغو شده و قرار است پنج بازی برگزار شود. در 
حساس ترین مسابقه شهرداری گرگان میزبان شیمیدر است. گرگانی ها 
هفته قبل مسابقه ش��ان مقابل ذوب آهن لغو و ش��یمیدر هم در خانه 
شکست سنگینی را برابر پتروشیمی متحمل شد. پتروشیمی بندر امام 
که در صدر جدول یکه تازی می کند، میزبان اکسون تهران است. این 
تیم با وجود اینکه نخستین فصل حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، 
نتایج خوبی کس��ب کرده و باید دید مقابل صدرنشین چه نتیجه ای را 
به دست می آورد. در سایر بازی ها؛ نیروی زمینی به مصاف رعد پدافند 
می رود، توفارقان آذرش��هر میزبان ش��ورا و ش��هرداری قزوین است و 

شهرداری بندرعباس با ذوب آهن روبه رو می شود.

 برگزاري جام جهاني شمشیربازی
 در تهران قطعي است

فضل اهلل باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازي گفت: »هیچ مشکلی 
برای میزبانی ایران و برگزاری مسابقات جام جهاني کالس جوانان وجود 
ندارد. تمام تدابیر الزم اندیشیده ش��ده تا این رقابت ها بدون مشکل و 
در س��المت و آرامش همیشگی برگزار ش��ود. در مکاتبه اخیری که با 
کشورهای شرکت کننده داشتیم بر برگزاری مسابقات در موعد از پیش 
تعیین شده، یعني روزهاي دوم و سوم آذرماه تأکید کرده ایم. بر همین 
اساس برنامه سفر آنها به ایران را دریافت کردیم. تیم های حاضر در جام 
جهانی از امروز سفر به کشورمان را آغاز می کنند. ایران به عنوان میزبان 
با 20 شمشیرباز در مسابقات شرکت می کند. 12 کشور خارجی هم در 

مجموع با 61 شمشیرباز در رقابت ها حضور خواهند داشت.«

هنوز مش��خص        چهره
نیست که ایران با 
وایلدکارت راهی المپیک می شود یا بانوان وزنه بردار 
ایران موفق به کسب سهمیه خواهند شد. با وجود 
این، الهام حس��ینی دختر برنزی ایران در ترکیه 
امیدوار است با دس��ت پر مسابقات گزینشی را به 
پایان ببرد: »اینکه وایلدکارت به ما تعلق می گیرد یا 
نه را اطالع ندارم، اما من در شش مسابقه گزینشی 
شرکت خواهم کرد. ناامید نیستم و تمام تالشم را 
می کنم تا سهمیه کس��ب کنم. اگر شد که خیلی 
خوب است، اما اگر نشد هم بعداً حسرت نمی خورم، 
چراکه تم��ام تالش��م را ک��رده ام.« بالفاصله بعد 
بازگشت از مسابقات جهانی برای رقابت های ترکیه، 
تمریناتش را از سر گرفت. با وجود این تصورش را 
هم نمی کرد که در مسابقات وزنه برداری گزینشی 

المپیک روی سکو برود. می خواست با حفظ آمادگی 
بدنی خود در بهترین شرایط در این رقابت ها شرکت 
کند، اما به کمک کادر فنی توانست در ترکیه روی 
سکو برود و به گردن آویز این مسابقات دست یابد. 
البته در تمرینات رکوردی که زده بود شش، هفت 
کیلو بیشتر از رکوردش در مسابقات ترکیه بود. با 
وجود این، برایش مهم بود که توانسته با برنز این 
رقابت ها به ای��ران برگردد: »هدفم در مس��ابقات 
ترکیه زدن وزنه های مدنظ��ر کادر فنی بود. کادر 
فنی وزنه 93 کیلوگرم را در نظر گرفته بود که برای 
زدن این وزنه عجله کردم و وزنه از پشت سرم افتاد 
و در نهایت در یک ضرب 88کیلوگ��رم را زدم. در 
دوض��رب اما رک��ورد مدنظ��ر کادر فن��ی حدود 
110کیلوگرم بود که توانستم از پس آن برآیم، اما 
از آنجایی که وزنه 116کیلوگرمی را در تمرینات 
هم نزده بودم نتوانستم آن را مهار کنم.« حسینی 
حاال خود را آماده مسابقات قطرکاپ که گزینشی 
المپیک 2020 است، می کند. رقابت هایی که اواخر 
آذرماه برگزار می شود و بانوی وزنه بردار ایران بعد از 
کسب برنز ترکیه امید زیادی دارد تا این رقابت ها را 
نیز با موفقیت پشت سر بگذارد: »فکر نمی کردم 
مدال بگیرم، به خصوص اینک��ه اولین مدال را به 
دست آورم. البته قبل از مسابقات ترکیه خیلی از 
لحاظ روانی روی خودم کار کرده بودم تا بتوانم مدال 
کسب کنم و این برنز برای من خیلی ارزشمند است، 
چون باعث شد به تاریخ بپیوندم. شاید در مقایسه 
با مدال جهانی و آس��یایی مدال س��طح باالیی 
نباشد، اما برای من مدال بزرگ و ارزشمندی 
است که باعث می شود امیدوارانه در کاپ قطر 
ش��رکت کنم.« آنچ��ه در پی کس��ب برنز 
رقابت های ترکیه برای بانوی وزنه بردار ایران 
اهمیت بس��یاری دارد، تغییر نگاه هاس��ت: 
»اینکه دختران ایران خیلی خوب پیش��رفت 
کرده  اند، برای همه عجیب بود. تیم های حاضر در 
این مسابقات معتقد بودند تکنیک ما خیلی خوب 
شده، هرچند که نباید فراموش کنیم این اول راه 
است و باید با تمام وجود برای حضور در المپیک 
بجنگیم. ضمن اینکه برنز ترکیه نشان داد که کسب 

مدال آسیایی دور از دسترس نیست.«

 استارت هفته یازدهم 
با مصاف پرسپولیس–  نفت مسجدسلیمان

فکر نمی کردم اولین مدال را بگیرم

هفت�ه يازدهم 
دنيا حيدري

    ليگ برتر
رقابت های ليگ 
برتر بع�د از لغو 
چهار ب�ازی)دو ب�ازی پنج ش�نبه و دو بازی 
جمعه(، ساعت 16:15 فردا در آزادی استارت 
می خورد، جايی که سرخپوشان پايتخت از 
نفتی های مسجدسليمان پذيرايی می کنند. 
پرس��پولیس این فصل را با فراز و نش��یب های 
بسیار پیگیری کرد و با وجود سه شکست دور از 
انتظار برابر سه مدعی لیگ )تراکتور، سپاهان و 
ش��هرخودرو( همچنان در جمع مدعیان باالی 
جدول حضور دارد و با توجه به لغو بازی سپاهان 
در صورت برتری برابر مسجدسلیمانی ها در بازی 
فردا، به طور موقت هم که شده می تواند خود را 
به رده دوم جدول برساند. پرسپولیس اما در این 
بازی کالدرون را به هم��راه ندارد. مرد آرژانتینی 
نیمکت پرسپولیس به دلیل محرومیت از سوی 
کمیته انضباطی باید از روی سکوها شاگردانش 
را هدایت کن��د و دس��توراتش را از طریق کریم 
باقری یا خواکین به بازیکنانش برساند. با وجود 
این ب��ازی با نفتی های مسجدس��لیمان، آن هم 
در آزادی فرصت خوبی برای جبران امتیازهای 
حساسی است که پرسپولیس تا به اینجای کار 

از دست داده، خصوصاً که تعطیلی لیگ نیز زمان 
مناس��بی را در اختیار کالدرون قرار داده بود تا 
شاگردانش را به فرم ایده آل برساند و روی نقاط 
ضعف و ق��وت آنها کار کند. با ای��ن حال گرفتن 
هر 3 امتیاز بازی از مهمان مسجدسلیمانی کار 
چندان آسانی نیس��ت. نفت بعد از پیروزی برابر 
شاهین بوش��هر در س��ه بازی متوالی به تساوی 
بدون گل دس��ت یافته که این می تواند نشان از 
خط دفاع قابل اتکا این تیم داش��ته باشد که در 
10 بازی گذش��ته تنها پن��ج گل دریافت کرده 
است. مسئله ای که برای کالدرون آرژانتینی که 
یکی از بزرگ ترین معضل های تیمش عدم گلزنی 
مهاجمان است شاید دردسرساز باشد، آن هم در 
روزی که نمی تواند از کنار خط شاگردانش را کوچ 
کند. شاید بزرگ ترین مشکل پرسپولیس برابر 
تیم میانه جدولی آشفتگی فکری این تیم باشد. 
مصاف پرس��پولیس برابر نفت قرار بود به دلیل 
مشکالتی که در تهیه بلیت های اینترنتی به وجود 
آمده بود لغو شود، اما بعد از حل وفصل این مسئله، 
مسئوالن سازمان لیگ متعاقباً اعالم کردند که 
این دیدار برگزار خواهد شد. هواداران می توانند با 
استفاده از اینترنت داخلی که در اختیار دارند به 

سایت فروش بلیت مراجعه و بلیت تهیه کنند.
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تاتنهام، پوچتينو را برکنار کرد و مورينيو را آورد
بازگشت دوباره آقای خاص به لیگ جزیره

خوزه مورینیو انتخاب مدیران تاتنهام پس از اخراج مائوریسیو پوچتینو 
بود. برکناری ناگهانی سرمربی اسپرزها شوک بزرگی به فوتبال جزیره 
وارد کرد. با این حال بازگش��ت دوباره آقای خاص ب��ه نیمکت مربیان 

جذابیت لیگ برتر را افزایش می دهد. 
   اخراج بعد از 5 سال

کسب تنها 14 امتیاز از 12 بازی بهترین دلیل برای تاتنهام بود تا رأی به 
برکناری سرمربی پیشین خود بدهد. هفته ها بود که شاگردان پوچتینو 
با عملکردی ضعیف نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. تاتنهام با اینکه 
فصل پیش به فینال لیگ قهرمانان صعود کرده بود، اما در فصل جدید فعاًل 
جایگاهی بهتر از رده دهم در اختیار ندارد و همین شرایط زمینه را برای 
اخراج س��رمربی آرژانتینی فراهم کرد. این خبر شوکه کننده در حالی از 
سوی رئیس باشگاه تاتنهام تأیید شد که دانیل لوی، پوچتینو و دستیارانش 
را جزئی از تاریخ این باشگاه خوانده است: » متأسفانه نتایج در پایان فصل 
گذشته و آغاز این فصل بسیار ناامیدکننده بوده است. این تصمیم گیری 
سخت- این یکی بیشتر با توجه به لحظه های به یاد ماندنی ما با مائوریسیو 
و مربیان او – در نهایت توسط هیئت مدیره انجام شد، اما ما این کار را به نفع 
منافع باشگاه انجام دادیم. مائوریسیو و کادر مربیگری او همیشه بخشی از 
تاریخ ما خواهند بود. ما یک تیم با استعداد داریم. باید انرژی خود را دوباره 

بازیابی و تالش کنیم فصل خوبی را به هواداران خود هدیه دهیم.«
با اینکه حکم اخراج پوچتینو صادر و جانشین او نیز رسماً انتخاب شده، ولی 
نمی توان از نقش تأثیرگذارش در پنج سال اخیر تاتنهام صحبت نکرد. این 
مربی پس از درخشش در تیم س��اوتهمپتون به تیم لندنی آمد و مهم ترین 
موفقیتش نیز صعود تاتنهام به فینال لیگ قهرمانان اروپا بود. ضمن اینکه در 
این پنج فصل، سفیدپوشان چهار فصل را با قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر 
انگلیس به پایان رساندند. منتها تیم مائوریسیو امسال به غیر از لیگ جزیره 
در اروپا هم موفق نبود و مقابل بایرن 7 بر 2 تحقیر شد. به نظر نمی رسد مربی 
آرژانتینی با توجه به عملکردی که داشته مدت زیادی بیکار بماند؛ اصلی ترین 
گزینه ای که به عنوان مقصد جدید پوچتینو از آن یاد می شود بایرن مونیخی 
است که به تازگی کواچ را برکنار کرده و فعالً کار را به دستیار او سپرده است، 

باید دید باواریایی ها سرانجام چه زمانی تصمیم قطعی خود را می گیرند.
  ضرر مالی

از آنجا که موفقیت تیم در لیگ برتر اهمیت زی��ادی دارد، مدیران تاتنهام 
حاضر شدند ضرر س��نگین مالی را به جان بخرند تا یک شوک اساسی به 
تیم وارد شود. پوچتینو سال گذشته قراردادش را به مدت پنج سال دیگر با 
تاتنهام تمدید کرد، اما هیچ کدام از طرفین تصور نمی کردند یک سال بعد کار 
به اخراج بکشد. طبق قراردادی که مربی 46 ساله داشته تاتنهام باید نزدیک 

به 20 میلیون پوند به سرمربی اخراجی و دستیارانش غرامت بدهد. 
   دوباره مورينيو

یک سال بود که آقای خاص روی نیمکت هیچ تیمی ننشسته بود. خوزه 
مورینیو پس از آنکه سال گذشته میالدی از سمتش در منچستریونایتد 
برکنار شد به هیچ کدام از پیشنهادهایش پاسخ مثبت نداد و اخیراً نیز 
در یک شبکه تلویزیونی کارشناسی می کرد. پس از برکناری پوچتینو، 
خیلی زود خبر عقد قرارداد با مورینیو در رسانه ها منتشر شد. خوزه پس 
از چلسی و من یونایتد، هدایت س��ومین تیم انگلیسی را تا سال 2023 
برعهده خواهد گرفت. مورینیو از پذیرفتن مسئولیت جدید خود ابراز 
خوشحالی کرد: »خیلی خوشحالم که هدایت تیمی با اعتبار را برعهده 
می گیرم که هواداران پرشور زیادی دارد. کیفیت بازیکنانی که در تیم 
فعلی تاتنهام و تیم آکادمی این تیم حضور دارند باعث هیجان زدگی من 
شده است و این موضوع خیلی من را ترغیب کرد تا هدایت تاتنهام را بر 
عهده بگیرم.« طبق آنچه رسانه های انگلیسی اعالم کرده اند آقای خاص 
ساالنه 15 میلیون پوند دستمزد خواهد گرفت. رقم اعالم شده سرمربی 

56 ساله دو برابر دستمزد پوچتینو است. 
مدیران باشگاه نیز استقبال گرمی از مورینیو داشتند. لوی، رئیس باشگاه از 
او به عنوان یکی از مربیان موفق یاد کرده است: »خوزه یکی از موفق ترین 
مربیان فوتبال است و خوشحالیم او را در تاتنهام می بینیم. مورینیو تجربه 
باالیی دارد و یک مربی بادانشی است که می تواند تاتنهام را به جلو سوق 
دهد. او در هر تیمی که مربیگری کرده توانسته افتخارات زیادی به دست 

آورد. مورینیو می تواند انرژی و خودباوری را به تیم تزریق کند.«

اعتماد دوباره براي بازگشت به روزهاي طالیي

فريدون حسن

خسته نباشي آقاي وزیر!
با تساوي تیم های فوتبال عراق و بحرین امیدوار شدیم. بدا به حال و روز 
فوتبالي که باید دلخوش به نتیجه بازي دو تیم سطح دوم آسیا باشد، ولي 
چه می شود کرد که این تیم ملي حاصل مدیریت ناکارآمدي است که بر 
فدراسیون فوتبال ریاست می کند. می خواستیم در این خصوص بنویسیم 
حاال که  امیدوار به صدرنش��یني در این گروه شدیم، باید فدراسیون را 
مجبور به پاسخگویي کرد، باید ویلموتس را به ایران کشاند و براي تیم 

ملي برنامه آماده سازی ریخت.
می خواستیم بنویسیم که باید این کارها را انجام داد، ولي با چنین فدراسیون 
فشلي باید خواب آن را ببینیم. فدراسیوني که پشت هیاهوي بنزین طي 
هفته ای  که گذش��ت پنهان ش��د و تمام نقدها را پش��ت گوش انداخت. 
می خواستیم از ناکارآمدي فدراسیون بنویسیم که جناب سلطاني فر لب به 
سخن گشودند و حرف هایی زدند که معلوم شد چرا اوضاع فوتبال اینگونه 
خراب است و چرا مهدي تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بدون کوچک ترین 
واهمه ای  هر کاري دلش می خواهد انجام می دهد و به هیچ نهاد و مرجعي 
هم پاسخگو نیست.  س��لطاني فر می گوید فیفادی های بعدي را از دست 
نمی دهیم و ما از او می پرسیم؛ جناب وزیر از کدام فیفادي حرف می زنید؟ از 

هفتم یا دوازدهم فروردین یا از 15 و 20 خردادماه آینده؟ 
واقعاً خسته نباشید تیم ملي بنا بر اجبار برنامه ریزی اي اف سي در این چهار 
روز مسابقه دارد و باید به مصاف حریفان خود در مقدماتي جام جهاني و جام 
ملت ها برود، همان حریفاني که االن در جمع شان سوم هستیم،  مسئله ای 
که باعث جریحه دار شدن احساساتتان شده  است، واال نه فدراسیون فوتبال 

عرضه فراهم کردن حریف تدارکاتي را دارد و نه شما. 
فیفادي بعدي هم شهریورماه آینده برگزار می شود که باز هم بعید می دانیم 
با توجه به اظهارات وزیر ورزش و بی خیالی فدراسیون نش��ینان آبي از آن 
براي تیم ملي گرم شود، وقتي جناب وزیر عیناً ادعاهاي دروغین مهدي تاج 
را تکرار می کند و می گوید: »با هفت یا هشت کشور برای برگزاری مسابقه 
دوستانه صحبت شده بود، حتی با لیبریا هم تفاهم کرده بودیم، اما به خاطر 

مشکالت آنها امکان برگزاری مسابقه فراهم نشد.«
مسعود سلطاني فر به عنوان وزیر ورزش یا واقعاً در این خصوص ناآگاهانه 
حرف زده یا اطالع��ات غلط به او داده اند که در ه��ر دو صورت باید فاتحه 
تیم ملي را خواند. جناب وزیر بهتر است به جاي آنکه از روي بی اطالعی یا 
اطالعات غلط براي فیفادی های خیالي برنامه ریزی کند با احضار مهدي 
تاج از او بپرسد چگونه وقتي از بیت المال حقوق سه ماه آینده ویلموتس 
را پرداخت کرده، س��رمربی تیم ملی اکنون در تعطیالت بسر می برد و به 
جاي ریکاوري تیمش بعد از باخت به عراق در حال خوش��گذراني است و 

بازیکنانش را به امان خدا رها کرده است.
تساوي عراق و بحرین امید را به فوتبال ایران برگرداند، اما وقتي به مدیریت 
فوتبال و از آن بدتر به مدیریت ورزش کشور نگاه می کنیم، آن وقت متوجه 
می ش��ویم که نباید زیاد هم امیدوار باش��یم. مدیریتي که براي چهار ماه 
حساس و سرنوشت ساز پیش رو و قبل از آغاز بازی های دور برگشت تیم ملي 
هیچ برنامه ای  ندارد، اما در تصوراتش براي فیفادی های خیالي برنامه ریزی و 
با نام های بزرگ بازي می کند به خیال اینکه عالقه مندان به فوتبال و تیم ملي 
هم مثل آنها هستند. مدیریتي که با یک بیانیه آتشین از لحظه شماري براي 
فرارسیدن زمان بازي با هنگ کنگ مي گوید، بدون اینکه اشاره اي به این 
چهار ماه معطلي داشته باشد و کسي نیست که در این بین بپرسد با کدام 

برنامه ریزي براي رسیدن هفتم فروردین 99 لحظه شماري مي کنید.
با برخورداري از چنین مدیریتي در فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید 
فقط دلخوش به اتفاقات و شاید تعصب خود بازیکنان براي جبران نتایج دور 
رفت بود که حتي در این صورت و کسب عنوان صدرنشیني گروه هم واقعاً 

باید نگران این تیم در مواجهه با قدرت های اصلي فوتبال آسیا بود.

نيک رايت

 اسکای اسپورتس


