
 موفقیت والیبال در گرو استفاده 
از نیروی جوان و متخصص است

ح��ال والیبال ای��ن روزها خوب نیس��ت؛ 
مس��ئله ای که داورزنی هم به آن اش��اره 
داشت و دلیل این حال بد، اداره فدراسیون 
با سرپرست های مختلف در طول یک سال 
گذشته است. االن با بازگشت دوباره داورزنی 
به والیبال دیگر نیازی به معرفی او به اهالی 
والیبال دنیا نداریم و انتظار می رود والیبال به 
روند خوب گذشته بازگردد. مجمع والیبال 
یک بار دیگر به داورزنی اعتماد کرد و حاال 
انتظار می رود با شناختی که او از این رشته و چم وخم آن دارد از این پس 
شاهد رشد و چرخیدن دوباره چرخ والیبال ایران باشیم. والیبال کشورمان 
پیشتر در دوره داورزنی به آرزو های خود دس��ت یافته بود و این مسئله 
انتظارات را از او بیشتر می کند، خصوصاً در زمینه استفاده از جوانان، چراکه 
این موضوع کاماًل ثابت شده است که استفاده از نیروهای جوان و کاربلد 
در بدنه اجرایی فدراسیون می تواند به پیش رفتن بهتر و سریع تر برنامه ها 
و امور کمک شایانی کند. قرار دادن سمت هایی چون دبیرکلی و ریاست 
کمیته های مختلف به دست جوانان تصمیم درستی است که می تواند 
برای بهتر پیش رفتن کارها در دستور کار قرار گیرد. بدون تردید در این 
بین مخالفت هایی وجود دارد که طبیعی است و فکر می کنم بیشتر این 
مخالفت ها هم بحث به کارگیری نیروهای کاربلد و متخصص در کمیته های 
مختلف فدراسیون باشد که با توجه به جلسه فوری بعد از مجمع، میان 
داورزنی و رؤسای هیئت ها برگزار شد. قطعاً نقطه نظرات همه مخالفان و 
موافقان مطرح شده تا شاهد روند خوبی در والیبال باشیم، اما بی تردید همه 
باید به دست به دست هم بدهند تا بعد از این یک سال پرحاشیه، دیگر به 
حواشی دامن زده نشود و والیبال به هدف های بزرگ خود و درجات باالتری 

در عرصه بین المللی دست پیدا کند.

در حالي س�ايت 
سعيد احمديان
      گزارش 

ورزش  وزارت 
مدعي ش�ده که 
مسئوالن کشتي قول چهار مدال طال در المپيک 
توکيو را به وزير ورزش داده اند که به نظر می رسد 
مسعود سلطاني فر با وجود کم کاری در رسيدگي 
به وضعيت المپيکی ها، در حال انداختن توپ 
ناکامي احتمالي در زمين اهالي کش�تي است.
وزیر ورزش این روزه��ا فعال تر از هر زماني به گفته 
خودش در حال رصد کردن اوضاع المپیکي هاست، 
آن هم در حالي که تنها هش��ت ماه بیشتر تا روشن 
شدن مشعل المپیک توکیو باقي نمانده و خیلي ها 
خوش بین به خبرهایي که تابستان آینده از توکیو 
می رسد، نیستند و می گویند زمان از دست رفته است 
و با دست وپا زدن در این ماه های آخر سخت می توان 
پیش بینی کرد رنگ مدال هایمان عوض  شود. با این 
حال مسعود سلطاني فر در دو هفته اخیر سعي کرده 
نگاه فوتبالی اش را کنار بگ��ذارد و احوالي از منهاي 
فوتبالي ها و ورزشکاراني بپرسد که در سال سخت 
المپیک براي کسب سهمیه توکیو آخرین مراحل 

آمادگي و اردوهایشان را پشت سر می گذارند. 
همین است که یک روز مصاحبه می کند و می گوید 
شخصاً برنامه المپیکي ها را پیگیري می کند و روز 
دیگر به مس��ئول دفترش می سپرد، ساعت جلسه 
با رؤسا و مربیان فدراسیون های المپیکي را تنظیم 
کند. مانند پنج شنبه که نوبت کشتي بود و علیرضا 
دبیر به همراه محمد بنا و غالمرضا محمدي خودشان 
را از فدراسیون کشتی و غرب تهران به شمال تهران و 
وزرات ورزش  رساندند تا با حضور در دفتر سلطاني فر 

از آخرین وضعیت کشتي به وزیر گزارش بدهند.
   قول يک نتيجه تاريخي در روزهاي افول

رابطه کشتي و وزارت ورزش برخالف چند ماه پیش 

آنقدر خوب شده است که اگر در زمان رسول خادم، 
وزیر ورزش سال به سال زحمت جلسه با اهالي کشتي 
و رفتن به خانه کشتي را نمی داد بعد از رفتن خادم و 
انتخاب علیرضا دبیر دیگر خبري از اختالفات گذشته 
نیست، به طوري که انگار نه انگار که تا همین چند 
وقت پیش، وزیر روي دیدن اهالي کشتي را نداشت! 

حاال اما با رفتن خادم، هواي روابط کشتي و وزارت 
دیگر ابري نیس��ت و آفتابي است. شاید به همین 
دلیل اس��ت که وزیر اگر ماه به ماه با اهالي کشتي 
جلسه نگذارد و گزارش شان را روي میزش نبیند، 

ماهش به آخر نمی رسد.
 در حالي 20 مهر، علیرضا دبیر و غالمرضا محمدي در 
غیاب بنا به دیدار وزیر رفته بودند که پنج شنبه گذشته 
در آخرین روز آبان  هم رئیس فدراس��یون کشتي و 
سرمربیان کشتي آزاد و فرنگي به وزارت ورزش رفتند 
و پشت میز جلسه با وزیر نشستند. این بار اما محمد بنا 
برخالف جلسه مهرماه اهالي کشتي با وزیر ورزش، در 
جلسه حاضر بود تا دیگر شایعه اختالف یا استعفا در 

کشتي به بیرون درز نکند. 
پس از این جلسه، سایت وزارت ورزش روز پنج شنبه 
در حالي صحبت های محمد بنا و غالمرضا محمدي 
را روي خروجی اش قرار داد که برخالف مصاحبه های 
دیگر سرمربیان کشتي آزاد و فرنگي، خبري از انتقاد 
و کمبودها نبود و در مقابل اظهارنظر و البته قولي 
عجیب از محمد بنا روي خروجي س��ایت رسمي 
وزارت ورزش ق��رار گرفت، قولي که کمتر مربی  ای 

سعي می کند ریسک دادن آن را بپذیرد. 
محمد بنا اما در این مصاحبه ب��ا روایت دیدار با وزیر 
گفته است: »مسعود سلطانی فر به رئیس فدراسیون 
دس��تور دادند که همه امکانات از هر نظر در اختیار 
سرمربیان آزاد و فرنگی قرار گیرد، از طرفی یک قول 
سنگین نیز از ما گرفتند که هم در آزاد و هم در فرنگی 

دو طال بگیریم.« درس��ت خوانده اید و اصاًل تعجب 
نکنید، آنطور که سایت وزارت ورزش از بنا نقل کرده، 
وزیر قول چهار مدال طال را از کشتي در المپیک توکیو 

گرفته و گویا فدراسیوني ها نیز آن را قبول کرده اند.
قول اهالي کشتي به وزیر ورزش براي کسب چهار 
مدال طال در المپیک توکیو در شرایطي است که 
علیرضا دبیر اول شهریورماه در اظهارنظری جنجالي 
گفته بود: »فدراسیون کشتی در وضعیت قرمز است 
و االن می گویم که کسی توقع کسب سهمیه و مدال 
المپیک نداشته باش��د.« او یک ماه بعد هم پس از 
مسابقات جهاني حرفش را تکرار کرده بود: »برای 
المپیک 2020 ق��ول مدال ن��داده ام. این واقعیت 
کشتی ماست. ما در فرنگی سه سهمیه نگرفتیم و در 

آزاد هم نتوانستیم چهار سهمیه بگیریم.«
   زرنگي وزير و توپي که به زمين کشتي افتاد

در شرایطي مربیان و مسئوالن فدراسیون کشتی 
طبق ادعاي سایت وزارت ورزش قول کسب چهار 
مدال ط��ال را به وزی��ر ورزش داده اند که کش��تي 
شرایط س��ختي را از نظر بودجه ای سپري می کند 
و حمایت ها المپیکي نیست و کشتي در مسابقات 
قهرماني جهان 2019 که ش��هریورماه گذشته در 
قزاقستان برگزار شد در دو بخش کشتي فرنگي و 
آزاد تنها یک مدال طال کسب کرد. همچنین قول 
کسب چهار طال در المپیک سال آینده در شرایطي 
است که کش��تي ایران در المپیک گذشته در ریو 
تنها توانست یک طال، آن هم توسط حسن یزداني 
که از نوابغ کشتي جهان است کسب کند. عالوه بر 
این توقع کسب چهار طال از کشتي در حالی مطرح 
شده که این رشته ورزشي در بهترین دوره حضور 
در تاریخ المپیک، در لندن توانست سه مدال طال 
به دست آورد، آن هم در روزهایي که نسل طالیي 

کشتي در اوج بود.

حال در وضعیتي که کش��تي هنوز نتوانسته حتی 
سهمیه های کامل المپیک را در دو بخش فرنگي و 
آزاد کسب کند و در اوج قرار ندارد، انتشار خبر قول 
گرفتن وزیر از مربیان کشتي براي کسب چهار مدال 
طال در المپیک توکیو، چندان با واقعیت امروز کشتي 
سازگار نیست و به نظر می رسد انتشار چنین وعده ای 
تنها فشار را روي جامعه کش��تي افزایش می دهد، 
آن هم در حالی که این روزها به واسطه شرایط سخت 
اقتصادي کشور، وضعیت اردویي و تدارک تیم های 
اعزامي به المپیک برخالف چهار س��ال گذشته با 
سختی های زیادي روبه رو است و این کار محمد بنا و 

غالمرضا محمدي را سخت تر می کند.
به همین خاطر بدیهي است که گرفتن قول چهار 
مدال طال از کشتي و دادن این »قول سنگین« از 
سوي بنا، محمدي و دبیر به سلطاني فر تنها شاید 
انداختن توپ در زمین کشتي باشد و وزارت ورزش 
بخواهد با علم کردن این قول از زبان اهالي کشتي، 
روي همه کم کاری و کم توجهی هایی که به واسطه 
فوتبال زدگ��ي وزیر ورزش در س��ال های اخیر به 
رشته های المپیکي شده است، سرپوش بگذارد و 
آن وقت است که در صورت ناکامي تمام تقصیرات 
بر گردن مسئوالن و مربیان کشتي می افتد که به 

قولشان عمل  نکرده اند.
ترکش ها در حالی از وزارت ورزش دور می شود، که 
بي تفاوتي وزارت به المپیکي ها با توجه به عملکردي که 
وزیر ورزش در چند سال اخیر و سال منتهي به المپیک 
داشته، بیشترین تأثیر را در کارنامه احتمالي ایران در 
توکیو خواهد داشت، به خصوص که سلطاني فر امروز 
در س��ال المپیک، تازه رصد برنامه های المپیکي ها 
و دیدار با رؤساي فدراس��یون ها و مربیان رشته های 
المپیکي را در برنامه هایش قرار داده است، برنامه هایی 

که با سه سال تأخیر قرار است اجرایي شود!
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قول اهالي کشتي به وزير ورزش براي گرفتن 4 مدال طال در المپيک توکيو دنیا حیدري

خداحافظی با آقایی در فوتبال آسیا
در طول سال های گذشته رنکینگ اعالم شده از سوي فیفا تنها دست آویزی 
بود که می شد با آن روي تمام معضالت، کاستي ها و سوءمدیریت هاي حاکم 
بر فوتبال و تیم ملي سرپوش گذاشت، اما حاال خبر می رسد که این اهرم 
فشار هم قرار اس��ت از مهدي تاج و دار و دسته اش گرفته شود. شنیده ها 
حاکي از آن اس��ت که فوتبال ایران در آخرین رده بندی فیفا با سقوطي 
شش پله ای  در رده 33 فوتبال جهان قرار گرفته و عنوان اولي قاره کهن را 
هم تقدیم چشم بادامی های ژاپني کرده است. خبري که هرچند هنوز به 
تأیید فیفا نرسیده، اما می توان و باید منتظر شنیدن و رسانه ای  شدن آن 
بود. به هر حال وقتي تیم ملی تان را یک ماه تعطیل می کنید و می روید پي 
تعطیالت و به بحرین و عراق می بازید باید هم سقوط کنید تا یاد بگیرید 
فقط نباید از نجابت مربی تان دم بزنید، مردي که در بدترین شرایط به جاي 

آماده کردن تیمش با نجابت دنبال پولش بود.

گرگانی ها همچنان در لیگ بسکتبال می برند
در هفته ششم لیگ بسکتبال شیمیدر قم در مصاف شهرداری گرگان 
نتیجه را 58 بر 73 واگذار کرد تا ش��اگردان شاهین طبع پنجمین برد 
متوالی شان را به دست آورند. شهرداری بندرعباس در خانه 74 بر 60 
ذوب آهن را برد، نیروی زمینی 77 بر 101 به رعد پدافند هوایی شهرکرد 
باخت، توفارقان آذرشهر 83 بر 87 شورا و شهرداری قزوین را از پیش رو 

برداشت و پتروشیمی نیز 86 بر 87 اکسون را مغلوب کرد. 

تداوم صدرنشینی ورامین در لیگ والیبال
صدرنشین لیگ برتر والیبال ششمین بازی فصل را نیز با پیروزی پشت 
سر گذاشت. در هفته هفتم لیگ والیبال شهرداری ورامین به سختی و 
با نتیجه 3 بر 2 خاتم اردکان را شکست داد تا با این نتیجه صدر جدول 
همچنان بدون باخت در اختیار ورامینی ها باشد. پیکان در تهران 3 بر یک 
شهرداری گنبد را برد و پیام مشهد نیز با این نتیجه مقابل سایپا شکست 

خورد. سه بازی دیگر این هفته لغو شد.

لغو اعزام ملی پوشان به جهانی ژیمناستیک
سفر ملی پوشان ژیمناستیک ایران به مسابقات قهرمانی جهان در آلمان به 
دلیل عدم صدور ویزا لغو شد. این رقابت ها یکی از رویدادهای بسیار مهم برای 
کسب امتیازات الزم جهت حضور در المپیک توکیو بود، اما این فرصت از 
ملی پوشان ایران گرفته شد. سعیدرضا کیخا، احمد کهنی و عبداهلل جامعی 
ملی پوشان ایران برای حضور در این رقابت ها بودند. علت عدم صدور به موقع 

ویزا جابه جایی ساختمان سفارت آلمان در تهران عنوان شده است!

به مناس�بت آغاز 
حامد قهرماني

    بازتاب
هفته بس�يج و به 
هم�ت س�ازمان 
ورزش سپاه محمد رسول اهلل)ص( مراسم تجليل از 
خانواده شهداي بسيجي ورزشکار با حضور مسئوالن 
بسيج و ورزش کشور و جمعي از پيشکسوتان ورزش 

بسيج عصر پنج شنبه برگزار شد.
س��ردار کاظم یزداني، رئیس تربیت بدني سپاه 
محمد رس��ول اهلل)ص( در گفت وگو با »جوان« 
در خصوص این مراسم عنوان کرد: »برنامه های 
مختلفي را به مناسبت هفته بسیج در نظر گرفتیم 
که اولین آنها همایش رزمی کاران بس��یجي در 
سالن شهداي هفتم تیر بود که با حضور 1200 
ورزش��کار رزمي  تهران با ش��کوه خاصي برگزار 

شد. عصر پنج شنبه هم یادواره شهداي ورزشکار 
بسیجي را برگزار کردیم و از 20 خانواده شهید که 
دو خانواده آن از شهداي عزیز مدافع حرم بودند با 
اهدا لوح یادبود و تندیس تجلیل به عمل آمد.« 
یزداني با اش��اره به فعالیت سه ساله در خصوص 
شناسایي این شهدا ادامه داد: »با تالش فراوان در 
این سه سال موفق شدیم 5 هزار شهید ورزشکار 
بس��یجي را در سطح کشور شناس��ایي کنیم. از 
این تعداد 1700 ش��هید متعلق به تهران است 
که در نظر داری��م به مناس��بت های گوناگون از 
خانواده بزرگوار این شهدا تجلیل به عمل آوریم. 
این کوچک ترین کاري است که ما می توانیم در 
برابر مجاهدت ها و جانفشاني هاي این عزیزان و 
خانواده هایشان انجام دهیم. فداکاري و ایثار این 
شهدا و خانواده هایشان با هیچ چیز قابل مقایسه 
و جبران نیس��ت. تجلیل واقعي از این عزیزان از 
دس��ت ما خارج اس��ت، اما هرچه در توان داریم 
براي بزرگداش��ت این عزیزان به کار می گیریم و 
امیدواریم که بتوانیم حداقل ذره ای  از زحمات آنها 
را جبران کنیم.« وي گفت: »در این مراسم سردار 
آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران و دکتر احمدي 
معاون فرهنگ��ي وزارت ورزش حضور داش��تند 
که در صحبت هایی به اهمیت اخالق در ورزش 
و الگوبرداری از شهداي ورزشکار اشاره داشتند. 
بحثي که باید در ورزش کشور پررنگ تر از همیشه 
دنبال شود تا شاهد حاش��یه ها و معضالت امروز 
نباشیم.« اما تجلیل از محمود خسروي وفا، رئیس 
کمیته ملي پارالمپیک ایران نیز بخشي از مراسم 
عصر پنج شنبه بود که س��ردار یزداني در مورد 
آن اینگونه توضیح داد: »آقاي خس��روي وفا از 
جانبازان جبهه های حق علیه باطل هستند که با 
مدیریت بسیجي وار خود عالوه بر تأثیر مستقیم 
در کسب عناوین و موفقیت های بزرگ ورزش 
جانبازان و معلولین یک موفقیت چش��مگیر 
دیگر هم ب��راي ورزش ایران به دس��ت آوردند. 
کسب نشان ارزشمند کمیته بین المللی المپیک 
به س��بب مدیریت موف��ق در ورزش جانبازان و 
معلولین افتخاري بود که ما را بر آن داش��ت تا از 
این جانباز سرافراز و مدیر موفق ورزش کشور به 

بهترین شکل ممکن تجلیل به عمل آوریم.«

آتش نفت مسجدسلیمان بر جان پرسپولیس

مراسم تجليل از خانواده شهداي ورزشکار بسيجي برگزار شد

یزداني: 5 هزار شهید ورزشکار را شناسایي کرده ایم

 پرسپوليس ديروز 
فريدون حسن
      ليگ برتر

در ش�روع هفته 
يازدهم ليگ برتر 
با يک گل مقابل نفت مسجدسليمان شکست 
خورد تا قرمزها چهارمين شکس�ت خود را در 
ليگ تجربه کنند و در مقابل مسجدسليماني ها 
با اين برد همچنان به روند شکست ناپذيری شان 

در ليگ نوزدهم ادامه دهند.
عص��ر دی��روز و بع��د از تعطیل��ي دو هفته ای  
رقابت های لیگ برتر، دو تیم پرسپولیس و نفت 
مسجدسلیمان در هواي س��رد تهران و مقابل 
سکوهاي تقریباً خالي از تماشاگر ورزشگاه آزادي 
برابر هم صف آرایی کردند تا آغازگر دیدارهای 
هفته ای  باشند که چهار بازي پنج شنبه و جمعه 
آن لغو شد. دو تیم در ش��رایطي کاماًل متفاوت 
برابر هم قرار گرفتند؛ پرس��پولیس براي حفظ 
جایگاه خود و فاصله نگرفتن از صدر نیاز مبرم 
به 3 امتیاز بازي مقابل نفت مسجدس��لیمانی 
داشت که استاد تساوي گرفتن از تیم های لیگ 
برتري اس��ت. نفتي ها دو برد و هش��ت مساوي 
از دیدارهای قبلي خود کسب کرده اند، همین 
مسئله هم باعث ش��ده بود تا با اطمینان خاطر 
زی��ادی گام به می��دان بگذارند. پرس��پولیس 
بازي را رو ب��ه جلو آغ��از کرد. س��رخ ها که باز 
هم س��یدجالل حس��یني را در قلب دفاع خود 
می دیدند با اطمینان خاطر از خط دفاعی شان 

رو به جلو حرکت می  کردند، اما باز هم ایراد 10 
هفته گذش��ته در آنها به وضوح دیده می ش��د، 
»عدم استفاده از موقعیت ها«؛ پرسپولیس چند 
موقعیت نصف��ه و نیمه اش در نیم��ه اول را نیز 
با بی دقتی مهاجمانش به وی��ژه علیپور به هدر 
داد تا این حقیقت بیش��تر از قبل روش��ن شود 
که آنها براي رس��یدن به موفقیت نیازمند یک 
مهاجم شش دانگ هستند و با این روند در برابر 
دیگر مدعیان به جایي نخواهند رس��ید. نیمه 
اول بازي با این شرایط به پایان رسید. داستان 
نیمه دوم هم بی شباهت به نیمه اول نبود با این 
تفاوت که مسجدسلیماني ها برخالف نیمه اول 
بی محاباتر به دروازه پرسپولیس حمله می کردند 
و حتي موقعیت هم داشتند که گلزني کنند، اما 
مهاجمان آنها بدتر از پرسپولیس��ي ها در زدن 
ضربات آخر بی دقت بودند. هرچه از دقایق نیمه 
دوم می گذشت فش��ار حمالت قرمزها بیشتر 
می ش��د، ولی بی دقتی مهاجمان پرس��پولیس 
در زدن ضربات آخر سبب ش��د تا دروازه نفت 
مسجدس��لیمان بس��ته بماند. در طرف مقابل 
شاگردان تارتار روي ضدحمالت، موقعیت های 
خطرناکي روي دروازه پرسپولیس ایجاد کردند 
که سرانجام در دقیقه 76 علیرضا علیزاده با یک 
ضربه سر روي ارس��ال یک ضربه کرنر، دروازه 
بیرانوند را باز کرد تا نفتي ه��ا در نهایت یک بر 

صفر پرسپولیس را شکست دهند.

 2 باخت و يک مساوی شاگردان استيلی 
در بازی های تدارکاتی اخير

روند نگران کننده امیدها در راه المپیک
زمان زیادی تا آغاز رقابت های انتخابی المپیک باقی نمانده است. امیدهای 
ایران دی ماه باید برای شکستن طلسم 44 ساله به مصاف ازبکستان، کره 
جنوبی و چین بروند، حال آنکه روند آماده سازی امیدها آینده روشنی را 

برای این تیم ترسیم نمی کند.
اهمیت نتیجه گیری تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در رقابت های انتخابی 
المپیک به اندازه ای است که سلطانی فر، وزیر ورزش عصر پنج شنبه در 
مصاحبه ای تأکید می کند که امیدها باید با شکستن طلسم چندین و چند 
ساله، جواز حضور در المپیک را کسب کنند: »44 سال در انتظار حضور 
فوتبال ایران در المپیک هستیم و از شما و سرمربی تیم امید انتظار دارم 
با تمام قدرت و استفاده از ظرفیت های فدراسیون، کمیته ملی المپیک و 
وزارتخانه برای صعود قطعی به المپیک توکیو تالش کنید.« به زعم وزیر 
ورزش، فوتبال ایران از هر نظر برای راهیابی به المپیک ژاپن شایسته است 
و باید شاهد حضور استعداد های بزرگ فوتبال ایران در بازی های المپیک 
باشیم: »در کنار بسکتبال که با شایستگی به المپیک رسید، منتظر حضور 
دو رش��ته مهم فوتبال و والیبال هس��تیم و برای این اتفاق مهم هرگونه 
پشتیبانی و حمایت را از فوتبال، والیبال و سایر قهرمانانمان خواهیم داشت 
و امیدها باید راهی المپیک شوند.« اما آنچه این روزها از تیم زیر 23 سال 
ایران در مسیر آماده سازی انتخابی المپیک دیده می شود، هنوز نتوانسته 

روزنه امیدی را به دنبال داشته باشد.
    

عمده مشکالت را می توان از چشم فدراسیون فوتبال دید که با انتخاب های 
بی پایه و اساس و اشتباه خود فرصت های زیادی را از این تیم گرفت. کرانچار 
اولین گزینه ای بود که به سرانجام نرسید تا سکان هدایت امیدها به دست 
فرهاد مجیدی سپرده شود. مربی جوانی که انتخابش با مخالفت کمیته 
ملی المپیک همراه بود، اما مخالفت های پنهانی کمیته هرگز نتوانست مانع 
نشستن مجیدی جوان روی نیمکت امیدها شود. مربی که گفته  می شد 
استیلی پای او را به جمع امیدها باز کرده و خودش نیز در پی درگیری های 
لفظی بعد از بازی دوستانه با ازبکستان بود که پرونده اش را بست و کار را 
خود به دست گرفت تا امیدها در مدت زمانی کوتاه با تغییراتی پرتعداد و 
گسترده روی نیمکت مواجه شوند و همین عدم ثبات فنی بود که باعث شد 

این تیم نتواند آنطور که باید روند آماده سازی را دنبال کند.
    

40،30 روز دیگ��ر تا آغاز رقابت های انتخابی المپیک زمان باقی اس��ت. 
امیدهای ایران بای��د در گروه C، ملقب به گروه مرگ با ازبکس��تان، کره 
جنوبی و چین دیدار کنند. سؤالی که در این بین مطرح می شود، این است؛ 
تیمی که توان پیروزی برابر تیم های درجه چندم آسیا را هم ندارد، چطور 
می خواهد از پس حریفان سرسختی چون ازبکستان، کره جنوبی و چین 

برآید و به حسرت 44 ساله ایران برای حضور در المپیک پایان دهد.
اردوی آبان ماه در حالی به پایان رسید که نتیجه کار شاگردان استیلی در 
سه دیدار دوستانه دو باخت و یک تساوی بود. امیدهای ایران در دو بازی 
دوستانه برابر اندونزی، تیمی که از لحاظ فوتبالی و فنی حساب خاصی 
نمی توان روی آن باز کرد، یک مرتبه به شکست و مرتبه بعد به تساوی تن 
دادند. نتایجی که نشان از عدم آمادگی تیم زیر23 ساله های ایران در مسیر 
آماده سازی المپیک دارد. آخرین بازی دوستانه این تیم در اردوی قطر نیز 
با شکست 2 بر یک مقابل قطر همراه بود. نتیجه ای که بار دیگر امیدها را 

برای کسب موفقیت این تیم در مسیر المپیک ناامید می کند.
    

وزیر ورزش از مهیا بودن همه ش��رایط برای موفقیت امیدها در راهیابی به 
المپیک 2020 توکیو خبر می دهد، اما آنچ��ه از اردوهای این تیم مخابره 
می شود اخبار جالب توجهی نیس��ت و نمی تواند روزنه امیدی برای آینده 
روشن کند. اگرچه نتایج بازی های دوستانه نمی تواند خیلی مهم باشد، اما در 
خصوص امیدهای ایران این نتایج از آن جهت اهمیت دارد که نشان دهنده 
عدم آمادگی این تیم اس��ت. تیمی که طی ماه های گذش��ته بیش از آنکه 
تمرکزش روی آماده سازی باشد، درگیر تغییرات مدیریتی و کشمکش قدرت 
روی نیمکتی بوده که حاال به نظر می رسد نمی توان حساب چندانی روی آن 

برای پایان دادن به حسرتی که حاال مرز چهار دهه را هم گذرانده باز کرد.
    

فرصت زیادی باقی نیست. استیلی در نهایت یکی دو اردوی تدارکاتی دیگر 
می تواند برای شاگردانش پیش بینی کند، اما آیا فرصتی که طی ماه های 
گذشته از دست رفته را می توان در این اندک زمان باقیمانده برای تیمی 
که حتی به اندونزی هم می بازد جبران کرد و آن را مهیای نبرد با غول هایی 

چون کره ، چین و ازبک ها کرد؟  ای کاش که بشود.

سنگ بزرگ وزیر در زمین کشتي افتاد
شیوا نوروزی

 سقوط آزاد
 ثمره مدیریت فدراسیون پرستاره

سقوط چندپله ای  فوتبال ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی و از دست 
دادن صدرنشینی در قاره آس��یا محتمل ترین عواقبی بود که بعد از دو 
باخت متوالی تیم ملی همه انتظارش را می کشیدیم. هرچند که تحمل 
سایه سنگین ژاپن باالی سرمان، آن هم بعد از سال ها که بی رقیب بودیم 
سخت است، اما پذیرفتن این واقعیت تلخ ش��اید باعث شود آقایان به 

خودشان بیایند و برای جلوگیری از سقوط بیشتر چاره ای  بیندیشند.
آن روزی که نس��بت به غیبت بی دلیل و بدموقع سرمربی ابراز نگرانی 
کردیم و به فدراسیون نشینان هشدار دادیم، سکوت و بی تفاوتی مارک 
ویلموتس را جدی بگیرند پیش بینی شرایط فعلی کار سختی نبود. بعد از 
باخت تیم ملی به بحرین، انتظار عموم این بود که اردوی تیم ملی زودتر و 
هدفمندتر از همیشه تشکیل شود و کادر فنی با یک برنامه ریزی ویژه به 
به مصاف عراق برود. این بار نه تنها انتظارات برآورده نشد، بلکه سرمربی 
بلژیکی که از پرداخت نشدن دستمزدش دلخور بود در کمال خونسردی 
و با همان آرامش همیشگی از حضور در تهران و برپا کردن اردوی تمرینی 
سرباز زد. بی تفاوتی تاج و سایر مدیران فدراسیون هم کار را تا جایی پیش 
برد که ملی پوشان تنها با دو جلسه تمرین مقابل عراق بازی کردند؛ بازی 
بی برنامه، بی هدف و بدون روحیه جنگندگی و تعصب انجام شد و دومین 
شکست متوالی را برایمان رقم زد. بعد از دومین باخت و در حالی که تصور 
می کردیم ویلموتس با شاگردانش به ایران می آید تا هم پاسخگوی نتایج 
تیم باشد و هم ملی پوشان را ریکاوری کند، سرمربی خارجی تا پایش به 

تهران رسید پروازش را عوض کرد و از ایران رفت!
داستان رها کردن تیم ملی به حال خود سر دراز دارد. حسرت داشتن یک 
بازی تدارکاتی به دل ملی پوشان مانده است. انگار نه انگار که مسابقات 
انتخابی جام جهانی قطر در جریان اس��ت و ما در همی��ن مرحله اول 

رقابت های انتخابی مانده ایم. 
نکته  مهمی که نباید فراموش کنیم، این است که بحرین و عراقی که دو 
شکست متوالی به ما تحمیل کردند و به صدرنشینی مان در آسیا پایان 
دادند، هیچ کدام جزو تیم های درجه اول قاره نیستند. وقتی در مقابل 
این دو تیم باختیم، قطعاً در مقابل ژاپن، کره، استرالیا و بقیه تیم ها هم 
نمی توانیم حرفی برای گفتن داشته باش��یم. وقتی از تدارک یک بازی 
دوستانه عاجزیم و فیفادی ها را یکی پس از دیگری از دست می دهیم 
چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که بدون مشکل مسافر جام جهانی 
شویم. این همان تیم ملی است که مسئوالن سال ها به بی رقیب بودنش 
می نازیدند و با افتخار این درخش��ش را حاص��ل مدیریت خود معرفی 
می کردند. باید دید حاال که سقوط شش پله ای  در رنکینگ جهانی در 
انتظار ماست، از این به بعد مدیران فدراسیون فوتبال می خواهند کدام 

موفقیت را به نام خود تمام کنند. 
واقعاً خوش شانس بودیم که نبرد رودرروی بحرین و عراق با تساوی به 
پایان رس��ید. این نتیجه امید ما به صعود به مرحله نهایی انتخابی جام 
جهانی را زنده نگه داشت. در حقیقت سرنوشت تیم ملی دست خودمان 
اس��ت و در بازی های باقی مانده می توان گذشته را جبران کرد. اگرچه 
تجربه ثابت کرده این فدراسیون از گذشته و ناکامی ها درس نمی گیرد، 
ولی امیدواریم این بار سنت شکنی کنند و قبل از اینکه حسرت حضور 
در جام جهانی قطر به دلمان بماند از ویلموتس��ی که دستمزد سه ماه 
آینده اش را نیز دریافت کرده، بخواهند مثل سایر سرمربیان به داد تیمش 
برس��د. هیچ کس نمی داند در قرارداد کذایی مرد بلژیکی چه بندهایی 
گنجانده شده که او اصاًل این طرف ها پیدایش نمی شود و کسی هم به 

خودش اجازه نمی دهد بابت این قضیه از ویلموتس انتقاد کند! 
فدراسیون چند س��تاره فوتبال گویا با پروازی بودن ویلموتس مشکلی 
ندارد، چراکه اگر داشت از او می خواست بازی با عراق را جدی بگیرد یا 

حداقل به فکر بازی های آتی باشد.

سعيد درخشنده 

 دبیر سابق فدراسیون والیبال


