
ايگ�ور کوالکوويچ 
سعيد احمديان
      گزارش

ي�ک  در  دي�روز 
نشست خبري در 
پاسخ به س�ؤال »جوان« درباره اينکه داورزني 
گفته است حال واليبال خوب نيست و او چقدر در 
به وجود آمدن اين وضعيت مقصر است، اينطور 
پاسخ داد: »اگر بدانم نمی توانم همچون گذشته 
بهترين عملکردم را در ايران داشته باشم، قطعًا 
اس�تعفا کرده و از همه خداحافظ�ی می کنم.«

واليبال ايران ماه آين��ده در حالي رقابت های مهم 
انتخابي المپي��ک را پي��ش رو دارد که با تعطيلي 
ليگ برتر از چهارشنبه گذشته تمرينات تيم ملي 
کش��ورمان براي حضور در رقابت ه��ای انتخابي 
المپيک در چين آغاز شده است. ايگور کوالکوويچ 
هم پس از مرخصي چند ماهه، هفته پيش به ايران 
بازگشت تا استارت واليبال براي رسيدن به المپيک 
زده شود. در همين راس��تا، ديروز کوالکوويچ در 
فدراسيون واليبال ميزبان خبرنگاران بود تا درباره 
آخرين شرايط شاگردانش، هدف ها و برنامه هايش 
براي مسابقات مهم انتخابي المپيک صحبت کند.

  قول مدال المپيک جنون آور است
در حالي واليبال ايران هنوز نتوانسته حضورش 
را در المپيک قطعي کند که محمدرضا داورزني 
در اولين روز بازگش��ت دوباره اش به فدراسيون 
واليبال از هدف گذاری برای رس��يدن به سکوي 
المپيک خبر داد. با اين حال کوالکوويچ در نشست 
خبري دي��روز هرگونه قول درباره کس��ب مدال 
المپيک را رد ک��رد و چنين قول��ي را جنون آور 

دانست: »طبيعتاً نمی توانيم چنين قولی بدهيم. 
ما همه می توانيم کار کنيم و زحمت بکشيم، اما 
اگر کسی قول بدهد، درست نيست. من می توانم 
درباره هر چيزی ک��ه می خواهيد قول بدهم، اما 
هيچ مربی ای در دنيا نمی تواند قولی بابت نتيجه 
گرفتن بدهد. داورزنی به عنوان يکی از مسئوالن 
زحمتکش که االن بار ديگر اثرات خودش را نشان 
می دهد، قطعاً اهدافی را برای فدراسيون در نظر 
گرفته است. با اين حال رس��يدن به اين اهداف 
فاکتورهايی دارد. ما ضرب المثلی داريم که قول 

دادن جنون آور است.«
کوالکوويچ البته معتقد است واليبال ايران با توجه 
به نسلي که در رده های پايه در حال افتخارآفريني 
هستند، می تواند در آينده روي سکوي المپيک 
هم برود: »ايران در حال حاضر از نظر ساختاری 
و سازماندهی در حدی نيس��ت که بتواند خيلی 
محکم رفتن روی سکوی المپيک را قول بدهد، 
اما نسلی که در واليبال ايران وجود دارد به همراه 
حمايت هايی که هست، می تواند موجب شود تا 
واليبال ايران به س��طح اول واليبال جهان برسد. 
مشکل اين نيس��ت که در المپيک چه می کنيم، 
بلکه فعالً هدف بايد حضور در المپيک باشد تا پس 

از آن به اهداف بعدی فکرکنيم.«
کوالکووي��چ تعطيلي ليگ را هم ک��ه با اعتراض 
مربيان روبه رو شده، نوعي ايثار در راه رسيدن به 
المپيک  دانس��ت: »راهيابی تيم ملی به المپيک 
توکيو جزو منافع ملی اس��ت و فک��ر می کنم که 
منافع ملی اولويت بيش��تری نسبت به ليگ برتر 

دارد. همه بايد برای رس��يدن به آن ايثار کنيم و 
تغيير زمان برگزاری ليگ هم يک ايثار بزرگ در 

راه رسيدن به المپيک است.«
   بهترين عملکرد را در ايران داشته ام

نتايج نااميد کننده تيم مل��ي واليبال در ماه های 
اخير شرايطي را به وجود آورده است که خيلي ها 
روند اين رشته ورزشي را نزولي عنوان می کنند، 
مانند داورزني که معتقد است حال واليبال خوب 
نيست و او براي برگرداندن دوباره اين رشته به اوج 
برگشته است. با اين حال سرمربي مونته نگرويی 
تيم ملي واليبال در پاسخ به سؤال »جوان« درباره 
اينکه خودش را چقدر در رسيدن به اين شرايط 
مقصر می داند، روند واليبال را نزولي ندانس��ت و 
به صورت غيرمس��تقيم در صحبت هايش حال 
واليبال را خوب عنوان کرد: »منظورتان از روزهای 
باشکوهی که می گوييد واليبال ايران داشت، کدام 
روزهاست؟ ايران در گذشته در ليگ جهانی عنوان 
چهارمي را کسب کرد و امسال هم پنجم شديم. 
امس��ال و قبل از حضور در مرحل��ه نهايی ليگ 
ملت ها در مرحله گروهی دوم شديم. ضمن اينکه 
سيس��تم بازی ها در آن زمان متفاوت بود و حاال 
همه تيم ها با هم بازی می کنند. البته سخت ترين 

قرعه هم به ايران رسيده است.«
س��رمربی تيم ملي واليبال در ادامه بدون اشاره 
به نتايج ضعيف در جام جهاني، معتقد است اگر 
بداند مفيد نيست، می رود: »س��ال 2017 تنها 
مدال قهرمانی قاره ه��ا در دوران من بود. از حاال 
اگر به روز اول برگردم، نمی گويم اشتباه نکردم، اما 

وقتی از نظر فنی نگاه می کنم، بهترين کارم را اجرا 
کردم، چون حس خوبی از فدراسيون و بازيکنان 
می گرفتم. اگر بدانم نمی توانم همچون گذشته 
بهترين عملکردم را در ايران داش��ته باشم، قطعاً 

استعفا کرده و از همه خداحافظی می کنم.«
   بايد اولويت بندی داشته باشيم

يکي از چالش های بزرگ پيش روي واليبال ايران 
نداشتن اولويت بندی براي حضور تيم اصلي در 
رقابت های بين المللی اس��ت، ضعفي که س��بب 
شده در دو سال گذشته تيم ملي واليبال در تمامي 
رقابت ها ب��ا ترکيب اصلي ش��رکت کند. چنين 
مسئله ای سبب شده در رقابت های اخير يک تيم 

خسته و پر از مصدوم حضور داشته باشد. 
کوالکوويچ از چنين رون��دي که در واليبال ايران 
وج��ود دارد، انتق��اد می کند و معتقد اس��ت که 
براي موفقيت باي��د فدراس��يون اولويت بندی را 
در برنامه هاي��ش ق��رار دهد: »م��ا رقابت هايی را 
پشت سر گذاش��تيم که همه آنها برای ما اولويت 
داشت و فاصله کمی با يکديگر داشتند. بنابراين 
نمی تواني��م از بازيکنان جديد اس��تفاده کنيم و 
فرصت ريکاوری هم نداشتيم. در زمينه حضور در 
رقابت های مختلف بايد اولويت بندی داشته باشيم، 
براي شرکت در رقابت های متوالي با يک ترکيب 
حتي تيم هايی مانند روسيه، لهستان و امريکا هم 
نمی توانند با يک تيم و ترکيب ثابت در رقابت های 
مختلف شرکت کنند و آنها نيز اولويت بندی دارند. 
در ايران اما همه مس��ابقات مهم هس��تند و همه 

می خواهند در تمام مسابقات پيروز شوند.«
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سرمربي تيم ملي واليبال در پاسخ به سؤال »جوان« درباره نقش خود در روند نزولي واليبال
دنیا حیدري

 فیفاهراسی و سوءاستفاده 
از ناآگاهی متولیان ورزش

متوليان ورزش کش��ور تفاوت بين نظارت 
و دخالت را درس��ت نمی دانند و به اشتباه 
تصور می کنند اگر در امور فدراسيون فوتبال 
نظارت داشته باشند از سوی فيفا دخالت 
تلقی می ش��ود و آنها فوتبال م��ا را تعليق 
می کنند. درحالی که دخالت با نظارت تفاوت 
دارد، اما عدم آگاهی درست وزارت ورزش 
باعث سوءاستفاده فدراسيون فوتبال شده 
است. متأسفانه اداره کنندگان فدراسيون با 
سوءاستفاده از اين وضعيت، فدراسيون را با سليقه خودشان اداره می کنند 
و تا صحبت از نظارت می شود، می گويند اگر دخالت کنيد فيفا فوتبال را 
تعليق می کند. کدام تعليق! واقعيت اين است که آقايانی که در فدراسيون 
حضور دارند يک »فيفاهراسی« به راه انداخته اند تا هر زمان بخواهند با ابزار 
فيفا، اهداف خودشان را پيش ببرند. درحالی که حتی در خود فيفا هم اگر 
تخلف شود با آن برخورد می کنند. در واقع فيفا می گويد دولت ها در انتخابات 
فدراسيون دخالت نکنند، اما هرگز نمی گويد نهادهای نظارتی بر عملکرد 
فدراسيون هايشان نظارت نداشته باشند يا فدراسيون ها مغاير با قوانين 
کشورشان حرکت کنند. فيفا کی و کجا فدراسيون ها را مجاز به عدم تمکين 
از قوانين داخلی کشورهايشان کرده اس��ت. در خود فيفا هم اگر تخلفی 
صورت گيرد، نهادهای نظارتی ورود و با فرد يا گروه متخلف برخورد می کنند 
و اين اصاًل اتفاق عجيبی نيست. مگر غير از اين است که وقتی رئيس فيفا 
تخلف کرد پليس کشور سوئيس او را دستگير کرد. آيا برای فوتبال سوئيس 
اتفاقی افتاد يا خبری از تعليق شد؟ آيا کسی به اين نظارت درست خرده 
گرفت؟ نه فدراسيون ما از فيفا باالتر است و نه رئيس آن از رئيس فيفا، اما 
اين تصور نادرست متوليان ورزش دست فدراسيون را برای اعمال سليقه 
باز گذاشته و آقايان با استفاده از همين فضا، قوانين جاری و ساری کشور را 
ناديده  می گيرند. آقايان اينطور جا انداخته اند که هرگونه نظارتی با تعليق 
فوتبال ايران از سوی فيفا مواجه خواهد شد. درحالی که اينطور نيست و 

دولت و وزارت می توانند بر امور فدراسيون ها نظارت داشته باشند.

 ايران متفاوت تر از چیزي است
 که به ما می گويند

مهمان نوازی مردم کشورمان شگفتی کاپيتان تيم فوتسال اسلواکی را به 
همراه داشته است. تورنمنت بين المللی فوتسال در شهر مشهد و با حضور 
دو تيم ملی اسلواکی و بالروس برگزار شد. عالوه بر بحث های فنی، نحوه 
ميزبانی و استقبال مشهدی ها، بازيکنان تيم های مهمان را حسابی تحت 
تأثير قرار داد. در روزهايی که غربی ها تبليغات عليه کشورمان را به اوج 
رسانده اند توماس دراهوسکی به عنوان يک بازيکن اروپايی از سفرش 
به ايران ابراز رضايت کرد. کاپيتان اس��لواکی در صفحه شخصی اش در 
اينستاگرام از خاطرات خوب و شيرينش در مشهد نوشت: »وقت کمی 
داش��تم تا در مش��هد قدم بزنم، ولی برايم جالب بود. بايد بگويم اينجا 
متفاوت از آن چيزی است که در تلويزيون تماشا می کنيم يا در روزنامه 
می خوانيم. مردم اينجا متفاوت از زندگی ما در اروپا زندگی می کنند، اما 
بسيار صميمی و مهربان هستند. به خانه می روم تا در کنار افرادی باشم 

که دوست شان دارم و دلم برايشان تنگ شده است.«

قرار بود با تراکتور 
فريدون حسن

      چهره
آقاي لي��گ برتر 
ش��ود، می گفت 
حرف قهرماني بماند براي هفته های پاياني و فعاًل 
بايد امتياز جمع کرد، اما کار افندي با تبريزي ها 
خيلي زودتر از آنچه تصورش را می کرد به پايان 
رس��يد. ابتداي فصل خبر از قهرماني و فاصله با 
ديگر مدعيان ليگ از تبريز به گوش می رسيد، اما 
خيلي زود همه چيز رنگ باخت و معلوم شد که 
تراکتور زنوزي و دنيزلي مثل تمام فصل های قبل 
فقط رنگ و لعاب دارد و در ک��وره داغ ليگ برتر 

خيلي زود ترک می خورد و می شکند.
مصطفي دنيزلي، سرمربي تراکتور ديروز بعد از 

توافق با مديرعامل باش��گاه از اين تيم جدا شد تا 
رؤيای قهرماني تبريزی ها با او حتي يک نيم فصل 
هم دوام نياورد و حاال کابوس عدم نتيجه گيری در 
بازی های باقيمانده تا شروع تعطيالت زمستاني 
ليگ خواب آنها را آشفته کند. تراکتور با دنيزلي 
ليگ را خوب ش��روع کرد، اما هرچه پيش رفت 
مش��خص ش��د که نه پيرمرد ترک تبار ديگر آن 
مربي س��ال های دور و آش��نا به فوتب��ال ايران 
است و نه بازيکنان پا به سن گذاشته و پراشتباه 
تراکتور می توانند آرزوی ديرينه هواداران فوتبال 
در تبري��ز را ب��رآورده کنند. شکس��ت های بد و 
مس��اوی های نااميد کننده اين تيم در تبريز کار 
را به جايی رس��اند که دنيزلي حتی نتوانس��ت تا 
پايان نيم فصل هم صبر کن��د. دنيزلي ديروز در 
حالي از جمع تراکتوري ها جدا ش��د که تيمش 
با کس��ب 18 امتياز از 11 مسابقه در رده هشتم 
جدول رده بن��دی قرار دارد. البت��ه اين احتمال 
وجود داشت که با برتري در دو بازي عقب افتاده 
بتواند به وضعيت خود سروسامان بدهد، اما گويا 
خود دنيزلي که پيش از اين هم به داليل شخصي 
درخواست جدايي از تراکتور را داده بود متوجه 
ش��د که اين تيم کاري از پيش نمی برد و اين بار 
زودتر دست به کار شد. شايد هم اين مربي سرد 
و گرم چشيده متوجه شده بود که حتي ريخت 
و پاش های مالک باش��گاه هم نمی تواند تأثيری 
در روند نتيجه گيری تراکتور بگ��ذارد، بنابراين 
تصميم گرفت پيش از آنکه اخراج شود خودش 
با تبريزی ها خداحافظي کند. باشگاه تراکتور در 
سايت رسمي خود با تأييد خبر جدايي دنيزلي از 
احمد شيخ الري به عنوان جانشين موقت او براي 
هدايت تيم نام برد. ش��يخ الري از ابتداي فصل 
به عنوان سرپرس��ت تيم در کنار دنيزلي حضور 
داشته و طی سال های 79 تا 82 به عنوان دستيار 
و در فصل 87 – 86 نيز به عنوان سرمربی هدايت 
تراکتور را برعهده داشته اس��ت. بايد ديد شيخ 
الري با چه تاکتيکي پا به ميدان می گذارد و آيا 
می تواند از پس بازيکناني که هر کدام براي خود 

مدعي هستند، برآيد يا نه.

کسب سهميه مردانی به چين کشيده شد

هادي پور و حسیني المپیکي شدند

افندي به نيم فصل هم نرسيد

رؤياي ناتمام تراکتور با دنیزلي

آرمين هادی پور و 
حامد قهرماني
     تکواندو

ميرهاشم حسينی 
با کسب امتيازات 
الزم در آخري��ن گرندپري تکواندو س��ال 2019 
به رغم اينکه نتوانستند مدال اين رقابت ها را کسب 
کنند، اما موفق شدند دو سهميه ارزشمند المپيک 
2020 را به نام خود ثبت کنند. سجاد مرداني اما با 
شکست در ديدار نهايي وزن 80+ نتوانست سهميه 
حضور در توکيو را به دست آورد. بر اين اساس و با 
توجه به اينکه پنج نفر برتر رنکينگ المپيکی هر 
وزن برای حضور در بازی های المپيک 2020 توکيو 
دعوت می ش��وند، آرمين هادی پور  با احتس��اب 
امتيازات رقابت گرندپری مسکو و کسر امتيازاتی 
که در گذشته به دست آورده است با 345 امتياز در 
رده پنجم وزن خود قرار می گيرد. در وزن ميرهاشم 
حس��ينی هم با توجه به اينکه نفر اول رنکينگ 
گرنداسلم در ميان نفرات برتر رنکينگ المپيکی 
قرار دارد، شش نفر اول جواز حضور در بازی های 
المپيک را کس��ب خواهند کرد که ميرهاش��م 
حسينی نيز با احتساب امتياز فينال گرندپری و 
کسر امتيازاتی که در گذشته کسب کرده است، با 
304 امتياز در ميان شش نفر رنکينگ قرار گرفت 
و جواز حضور در المپيک 2020 را به دست آورد. 
اما در وزن 80+ سجاد مرداني با وجود شايستگي  
نتوانست المپيکي شود و بايد شانس خود را در 

رقابت پيش رو امتحان کند. مرداني در گرندپري 
مسکو با شکست تمام حريفان گام به ديدار نهايي 
گذاشت و اگر موفق به کسب مدال طال می شد، 
س��هميه المپيک را می گرفت، اما مقابل حريف 
کره جنوبي شکست خورد و به مدال نقره بسنده 
کرد تا نتواند کار حضور خود در المپيک را تمام 
کند. مرداني حاال اين فرصت را دارد تا در مسابقات 
گرنداس��لم ووش��ي چين که 27 آذرماه برگزار 
می ش��ود س��هميه المپيک خود را قطعي کند. 
س��روش احمدي ديگ��ر تکواندوکار اي��ران در 
رقابت های گرندپري مسکو بود که خيلي زود و با 
شکست مقابل تکواندوکار اسپانيايي از گردونه 
مس��ابقات حذف ش��د.  الزم به ذکر است برای 
ش��رکت در بازی های المپيک 2020 - توکيو، 
128 سهميه در چهار وزن مردان و چهار وزن زنان 
برای تکواندو در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 120 
س��هميه از طريق کس��ب امتياز و ش��رکت در 
مسابقات )پنج س��هميه گرندپری، يک سهميه 
گرنداسلم و 72 نفر از طريق مسابقات قاره ای(، 
چهار س��هميه)مردان دو و زنان دو( برای کشور 
ميزبان و چهار س��هميه)دو زنان و دو مردان( به 
صورت اهدايی به کش��ورهای دارای شرايط که 
نتوانسته اند از طريق رقابت های کسب سهميه، 
رنکينگ المپيکی و گرنداسلم مجوز حضور در 
بازی های المپيک را کسب کنند، تعلق می گيرد.

بالتکلیفی محض
 وقتی فدراسيون فوتبال 

افکار عمومی را منحرف می کند
هيچ پاسخ قانع کننده ای وجود ندارد؛ پرواضح است که داستان مرد 
نجيب نيمکت تيم ملی هنوز به نقطه پايان نرسيده و حضور تاج در ترکيه 
برای پايان دادن به اين قرارداد گويا نتيجه قابل توجهی نداشته است.
فدراسيون فوتبال مثل هميشه اطالع رسانی درستی ندارد، آنقدر که بازار 
حاش��يه ها و گمانه زنی ها داغ تر از هر زمان ديگری است و شايد اين همان 
چيزی اس��ت که تاج و دوس��تانش به آن نياز دارند؛ منحرف کردن اذهان 
عمومی از اصل ماجرا که اگر غير از اين بود در اين وانفس��ا که همه درگير 
مشخص شدن عاقبت نيمکت تيم ملی هستند، رئيس فدراسيون در دفاع از 
رقم نجومی که در قرارداد پنهانی ويلموتس نوشته شده، مدعی نمی شد که 
اين همان رقمی است که به کی روش و دستيارانش نيز داده   می شد. اظهارنظر 
کوتاهی که پای کفاشيان را هم به ماجرا باز کرد تا مسئله وارد فاز ديگری 
شود، به طوری که رئيس سابق فدراسيون فوتبال عالوه بر پيش کشيدن اين 
مسئله که ويلموتس بيشتر به دنبال پول بود و حيثيت و آبروی تيم ملی 
اهميت چندانی برايش نداشت، درصدد دادن جواب به تاج برنمی آمد که رقم 
قرارداد کی روش آن چيزی نبوده که رئيس فعلی فدراسيون مدعی است: 
»زمانی که من رئيس فدراسيون بودم، باالترين قراردادی که با کی روش و 
کل دستيارانش بستيم 2 ميليون دالر بود.« درحالی که اوالً گفته می شود 
رقم قرارداد ويلموتس 3 ميليون يورو اس��ت، نه 3 ميليون دالر، دوم اينکه 
مهم تر از نبش قبر کردن قرارداد کی روش، مش��خص شدن تکليف تيمی 
است که بعد از دو باخت، راه سختی برای صعود به جام جهانی دارد و در اين 

وانفسا حتی تکليف کادر فنی خود را هم نمی داند.
    

تاج اما برخالف کفاشيان هنوز هم مدعی اس��ت که ويلموتس يکی از 
بهترين مربيان دنياست که فقط در اين مقطع نتوانسته برای تيم ملی 

کاری کند و فدراسيون ناچار به کنار گذاشتن او شده است.
 اما مس��ئله فس��خ قرارداد مرد بلژيکی همان اندازه مبهم است که مفاد 
قراردادش! اگرچه تاج همانطور که طی روزهای قبل نيز شايعه شده بود از 
فسخ قرارداد با ويلموتس می گويد و تأکيد دارد که او قبل از بازی با عراق 
چنين درخواستی داشته و خواهان مذاکره دوباره شده بود. البته پربيراه 
نيست که سرمربی تيم ملی بار ديگر خواهان ادامه همکاری با ايران باشد، 
اما برخالف آنچه در خصوص فسخ قرارداد او گفته می شود، خودش بعد 
از جلسه با تاج در ترکيه که خبرهايی مبنی بر فس��خ قرارداد با او را در پی 
داشت با انتشار توئيتی اعالم کرد که هنوز در اين زمينه به توافقی دست 
پيدا نکرده  است. حال آنکه آنچه تاج در برنامه تلويزيونی به زبان آورد، پايان 
داستان ويلموتس بود و آغاز دوره جديدی که شايد دوره برانکو باشد. البته 
ويلموتس هرگز توافق با فدراسيون فوتبال را رد نکرد، اما صحبت های او 
در اين خصوص که پرونده برای پيگيری به وکاليش سپرده شده، نشان 
از آن دارد که داستان اين قرارداد هنوز به نقطه پايان نرسيده و فدراسيون 
همچنان با پنهان کاری در حال جلو رفتن است، درست مثل روزی که در 

بروکسل قرارداد ويلموتس را به سرانجام رساند!
    

داس��تان ويلموتس همان اندازه با تيم ملی مبهم است و بی سرانجام که 
ماجرای برانکو. تاج مدعی است س��رمربی جديد بايد شناخت کاملی از 
تيم ملی داش��ته باش��د که در اين مقطع زمانی اگر نظر فدراسيون روی 
دستيار ايرانی ويلموتس نباشد، برانکو گزينه اصلی خواهد بود. مردی که 
بدش نمی آيد دوباره روی نيمکت تيم ملی حضور داشته باشد، اما شرط و 

شروطش را پيش تر گفته و البته قراردادش را هم به يورو می خواهد! 
در مورد برانکو هم نمی توان قاطعانه حرف زد، وقتی که فدراسيون همچنان 
به پنهان کاری اصرار دارد، اما سرمربی سابق پرسپوليس به اندازه تاج محتاط 
نيست و صراحتاً اعالم کرده که جلسه ای با تاج نداشته است، اما در عين 
حال نيز مدعی شده که همه چيز ممکن است و اين ابهامات را در خصوص 
وضعيت نيمکت تيم ملی بيش از پيش می کند. نيمکتی که با کنار گذاشتن 
پازل بايد به برانکو برسد، اما نه تا وقتی که وضعيت فسخ قرارداد ويلموتس 

قطعی نيست و حتي شنيده می شود بحث گزينه های ايراني مطرح است.
    

مهم ترين مسئله اما اين اس��ت که زمان برای تيم ملی به عقب برگشته، 
درست به زمانی که فدراس��يون بعد از رفتن کی روش کاسه چه کنم، چه 
کنم برای يک انتخاب برتر به دست گرفته بود. با اين تفاوت که حاال سرمربی 
جديد بايد ناکامی های قبلی را هم جمع کند تا بعد از دو صعود مقتدرانه و 

پی درپی، حسرت جام جهانی به دل فوتبال ايران و مردمش باقی نماند.

تأثیرگذار نباشم، استعفا می دهم و می روم!

شیوا نوروزی

وزارتی که المپیکی عمل نمی کند!
شرايط ورزش ايران اصالً خوب نيست؛ اين روزها همه فکر و ذکر مسئوالن 
ورزش معطوف به ماجرای فسخ قرارداد ويلموتس و انتخاب جانشين او 
شده است. اگرچه انتخاب اشتباه رئيس فدراسيون فوتبال ضرری چند 
ميليون يورويی روی دست کشور گذاشت، اما اهميت اين موضوع نبايد 
باعث شود ورزش��کاران غيرفوتبالی و اميدهای کسب مدال المپيک در 
حاشيه قرار بگيرند. اتفاقی که متأسفانه رخ داده و حتی وزارت ورزش هم 

حواسش به المپيکی ها نيست!
چشم برهم بزنيد تابستان از راه رسيده و مشعل بازی های المپيک روشن شده 
و آن وقت است که آقايان خود را برای گرفتن عکس های يادگاری با مدال آوران 

آماده و به هر شکل ممکن موفقيت ها را به نام خود ثبت می کنند. 
اما با اوضاعی که بر رشته های ورزشی ما حاکم است، آيا واقعاً می توان انتظار 

مدال آوری از ملی پوشان المپيکی داشت؟ 
در چند ماه منتهی به المپيک رقبا با نظارت مس��تقيم مس��ئوالن ارشد 
ورزش  شان، خود را برای حضور هرچه موفق تر در توکيو آماده می کنند، ولی 
اينجا شرايط کامالً متفاوت است و خبری از تفکرات، برنامه ها و حمايت های 
المپيکی نيست. ورزشکاران و مربيان زيادی تاکنون نسبت به اين اوضاع 
نابسامان هشدار داده اند و حتی اخيراً يکی از رؤسای فدراسيون ها صراحتاً از 
همه خواسته انتظار شاهکار از ملی پوشان نداشته باشند. قاعدتاً وزارت ورزش 
به عنوان متولی اصلی ورزش بايد برای رفع کمبودها و گاليه های موجود وارد 

عمل شود و با اقداماتی عملی به داد ورزشکاران المپيکی برسد. 
فوتبال همه ورزش ايران نيست؛ اين انتقاد بارها از سوی افراد مختلف بيان 
شده و به دفعات نسبت به نگاه های تبعيض آميز بين فوتبال و ساير رشته ها 
هشدار داده شده است، ولی مثل هميشه گوش شنوايی وجود ندارد. انگار 
نه انگار که چند ماه ديگر المپيک شروع می شود. با آغاز بزرگ ترين رويداد 
ورزشی جهان، اين المپين های ما هستند که بايد انتظارات مردم را برآورده 
کنند. ملی پوشانی که با هزار و يک زحمت مسابقات انتخابی و کسب سهميه 
را پشت سر گذاشته اند و در مبارزه با رقيبانی تا بن دندان مسلح جنگی نابرابر 
در پيش خواهند داشت. در اين جنگ نابرابر برای المپين ها اردوی مناسب و 
حرفه ای  در نظر گرفته نشده است و بسياری از ملی پوشان از شرايط بد تغذيه 
و امکانات می نالند و اميدی به آينده ندارند. بی توجهی ها به همين جا ختم 
نمی شود؛ مدت زيادی است که پرداخت حقوق به المپيکی ها و پارالمپيکی ها 
تصويب ش��ده و حتی وزير ورزش نيز در گردهمايی مشترک مديران کل 
ورزش و جوانان استان ها از پرداخت حقوق 5ميليون تومانی حرف زد، ولی 
پرداخت حقوق به ورزشکاران المپيکی هم مثل ساير موضوعات تاکنون در 
حد وعده  و وعيد باقی مانده و همين عملی نشدن وعده هاست که نااميدی 
را به ورزش کشور تزريق می کند. مهم تر اينکه در چنين شرايطي تکليف 
جانش��ين محمدرضا داورزني در معاونت قهرماني وزارت ورزش مشخص 
نيست و با توجه به سابقه ای  که از سلطاني فر سراغ داريم، اين نگراني وجود 
دارد که باز هم به انتخاب سرپرست براي اين پست مهم بسنده کند که در اين 
صورت هم بايد بيشتر نگران شد. گزينه مدنظر آقايان حتي با عنوان سرپرست 
اگر جانشين داورزني شود بايد منتظر مشکالت و چالش های جدي و سختي 
باشيم که در آينده و حتي حين مسابقات المپيک با آنها مواجه خواهيم شد، 
چراکه شنيده ها حاکي از آن است که فرد مورد نظر رابطه خوبی با سجادی، 
سرپرست کاروان اعزامی به توکيو 2020 ندارد و اين يعني عدم هماهنگي و 

در نهايت عدم موفقيت در بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان.
اصالً برازنده کشور نيست که قهرمانان و مدال آورانش حسرت داشتن تغذيه 
حرفه ای، دريافت حقوق، اردوی مناسب و توجه مسئوالن را داشته باشند. 
وزارت ورزش موظف اس��ت به حال و روز رش��ته های مختلف رسيدگی و 
شرايط را برای ورزشکاران مهيا کند. اينکه در سال منتهی به المپيک وزارت 
ورزش همچنان اهميت خاصی برای فوتبال قائل است و توجهی به اوضاع 
المپيکی ها نمی کند، عمالً خالف ادعاهای آقايان را ثابت می کند. در ورزش 
ما هيچ چيز المپيکی نيست؛ کمبود امکانات، اردوهای برون مرزی، اعزام 
ورزشکاران و مسائلی از اين دست را می توان با بودجه ای  بسيار کمتر از آنچه 
برای ويلموتس هزينه شد برطرف کرد، اما رسيدن به اين هدف يک عزم 

جدی و راسخ می خواهد که متأسفانه در ورزش ما وجود ندارد.

می خواهیم تحت هر شرايطی قهرمان آسیا شويم
سيدمحمد ناظم الشريعه هدف تيمش در رقابت های قهرمانی آسيا را قهرمانی 
عنوان کرد. تيم ملی فوتسال کشورمان در اين رقابت ها که از هفتم اسفندماه 
آغاز می شود با تيم های عربستان، کره جنوبی و تايلند همگروه است. سرمربی 
تيم ملی فوتسال با اشاره به رقبای آسيايی اظهار داشت: »اول و دوم شدن در 
گروه برای مراحل بعدی بی تأثير نيست، اما تمرکز اصلی ما روی نتيجه گيری 
در هر بازی است. در واقع به دنبال قهرمانی آسيا تحت هر شرايطی هستيم.«

شرايط قايقرانی غیرالمپیکی است
عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون قايقرانی در گفت وگو با ايسنا از شرايط 
حاکم بر اين رشته انتقاد کرد: »مشکالت مالی آنقدر زياد است که فکر نمی کنم 
بتوانيم اردوی برون مرزی داشته باشيم، اميدوارم مسئوالن انتظار شاهکار از 
قايقرانی نداشته باشند، چون ما تالش خود را می کنيم، اما ورزشکاران در يک 
وضعيت غيرالمپيکی آماده می شوند. اگر در اين شرايط تعداد سهميه ها زياد تر 
از دوره قبل باشد مسئوالن بدانند که ورزشکاران، مربيان و هيئت های استانی 
ما سنگ تمام گذاشته اند که اين اتفاق  افتاده است و به حساب چيز ديگری 
نگذارند. مسابقات کسب سهميه المپيک يک جنگ است که ورزشکاران ما 
در يک شرايط نابرابر در آن شرکت می کنند و اگر تا امروز نتايج خوبی گرفته اند 

به دليل همت خودشان و تالش مربيان بوده است.«

اميررضا واعظ آشتيانی
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رنا
اي ش | 

خام
غر 

اص


