
دســـتگیری 
شیوا نوروزی
      گفت وگو

چهره هـــای 
شناخته شده از 
نیازمندان و کمک رسانی به هموطنان، آن هم در 
شرایط سخت از جمله کارهایی است که برای 
همیشه در خاطر مردم باقی می مانند. در روزهای 
حسـاس کرونایـی و در حالـی که خبـری از 
سـلبریتی های پرمدعا و فعال در شبکه های 
اجتماعـی نیسـت، جمعـی از قهرمانـان و 
مدال آوران ورزش همچنان به فکر مردم هستند 
و در قالـب یـک گـروه خیریـه مسـئولیت 

اجتماعی شان را ایفا می کنند. 
چهره های سرش��ناس کش��تی ای��ران و جهان 
مدت هاس��ت که به مناطق محروم کش��ور سر 
می زنند و عالوه بر توزیع اقالم جمع آوری شده 
بین مردم آن مناطق، برای برطرف کردن بخشی 
از نیازهای این مردم نیز ت��الش می کنند. حاال 
که کرونا هم��ه آحاد جامعه را تح��ت تأثیر قرار 
داده، این افراد تالش می کنند با تأمین بخش��ی 
از کاالهای مورد نیاز برای اقش��ار آس��یب پذیر، 
آنها مش��کالت کمتری در گذران��دن قرنطینه 
خانگی داشته باش��ند. جالب اینکه فعالیت های 
خیرخواهانه و فرهنگی این قهرمانان با واکنش 
مثبت سایر مدال آوران ورزش کشور مواجه شده 
است. سجاد گنج زاده، قهرمان کاراته جهان که 
س��همیه بازی های المپیک توکیو را نیز کسب 
کرده، به جمع این ورزشکاران پهلوان پیوسته تا 
در روزهای تعطیلی ورزش قدمی در جهت کمک 

به هموطنان خود بردارد. 
  از هیچ کمکی دریغ نمی کند

المپین کارات��ه ایران به تعویق افت��ادن بازی های 
المپی��ک را بهترین فرصت برای کم��ک به مردم 
می داند. س��جاد گنج زاده در گفت وگو با »جوان« 
بر کمک کردن به هموطنان تأکید کرد: »واقعیت 
این است که ورزشکاران دلسوز چند سالی است که 
فعالیت خود را آغاز کرده اند و من هم از طریق فضای 
مجازی پیگیر فعالیت شان هستم. همیشه از طریق 
فضای مجازی فعالیت های ورزشکاران و قهرمانان 
فعال را دنبال می کردم. در این مدت بارها دیدم و 
شنیدم که این جمع چگونه به مردم خدمت رسانی 
می کند. البته کمک رسانی این عزیزان به هموطنان 
تنها مختص به دوران ش��یوع کرونا نیست. تا قبل 
از اپیدمی کرونا، چهره های ورزش��ی با سر زدن به 
مناطق محروم به مردم کم بضاعت کمک می کردند 
و تالش های آنها همچنان هم ادامه دارد. از آنجا که 
پیگیر این فعالیت ها بودم، عالقه داشتم که در کنار 
این ورزش��کاران قدمی در جهت یاری رساندن به 
مردم کشورم بردارم. می خواستم هر کار و کمکی 
که از دستم برمی آید را برای هموطنان انجام دهم. 

در حال حاضر با توجه به تعویق یک ساله المپیک 
فرصت و زمان بیش��تری برای حض��ور در چنین 

برنامه هایی در اختیار داریم.«
  همه کمک کنند

ملی پوش کاراته کشورمان معتقد است با همکاری 
همه مردم بسیاری از مش��کالت حل خواهد شد: 
»برای حضور در جمع این ورزشکاران درخواست 
همکاری دادم و همان موقع اع��الم کردم که هر 
کمکی از دستم بربیاید دریغ نخواهم کرد. این را 
هم بگویم فیلمی که در صفحه شخصی ام منتشر 
کردم در واق��ع روز اول حضورم در این جمع بود و 
خیلی کمکی نکردم )با خن��ده(. منتها هدفم این 
اس��ت که به یاری خدا همچن��ان در برنامه های 
کمک رسانی به مردم حضور داشته باشم. نه تنها 
ورزش��کاران، بلکه همه مردم باید در این شرایط 

سخت کمک حال همدیگر باش��ند. قطعاً اطراف 
ما هستند نیازمندانی که به یاری هموطنان شان 
نیاز داشته باشند. برای کمک کردن به آنها حتی 
احتیاجی نیست که عضو تشکل، گروه یا مؤسسه ای 
باشیم. همین که هر فردی در حد توانایی خود به 
دوست، همس��ایه و همنوعش که نیاز مالی دارد 
کمک کند، قطعاً قدمی خیر برداشته است. همین 
کمک های اندک در مجموع بسیاری از مشکالت 
را برطرف می کند. من و بقیه ورزشکاران هم یاری 

رساندن به هموطنان را وظیفه خود می دانیم.«
  خدمت به گونه ای دیگر

گنج زاده در ادامه با اش��اره به تعویق یک س��اله 
بازی های المپیک گفت: »تا چند هفته پیش که 
هنوز خبری از تعویق بازی های المپیک نش��ده 
بود تمام وقت مش��غول تمرین، مبارزه و حضور 

در مسابقات برون مرزی بودیم با این نیت که در 
توکیو 2020 بهترین نتیجه را بگیریم و دل مردم 
را شاد کنیم. حاال که بازی ها یک سال دیگر برگزار 
می ش��ود، تصمیم گرفته ام از وقتم بهتر استفاده 

کنم و به گونه ای دیگر در خدمت مردم باشم.«
  ما هم منتظریم 

بهترین کاراته کار س��نگین وزن جهان در سال 
2019 در م��ورد تمری��ن ملی پوش��ان در خانه 
اظهار داشت: »تعویق بازی های المپیک توفیق 
اجباری بود که ب��ه خاطر وی��روس کرونا اتفاق 
افتاد. نمی توانیم بگوییم که این تصمیم به سود 
یا زیان ورزش��کاران ایرانی خواهد بود. در واقع 
هر ورزش��کاری می تواند با برنامه ریزی ویژه این 
یک سال را با موفقیت پشت سر بگذارد و نتیجه 
دلخواه را بگیرد. قطعاً هم��ه المپین های ایرانی 
هدفی جز کسب خوشرنگ ترین مدال المپیک 
2020 را ندارند. باید آمادگی مان را حفظ کنیم. 
البته در رش��ته کاراته شاید تصمیمات جدیدی 
در خصوص سهمیه های توزیع شده گرفته شود 
و فعاًل هیچ چی��ز قطعی نیس��ت. منتظر اخبار 
جدید هستیم و امیدواریم هر اتفاقی که می افتد 
به سود کاراته کش��ورمان باشد. تالش می کنیم 
کاراته ای��ران در اولین حض��ورش در بازی های 
المپیک بهترین نتیجه را کسب کند. فدراسیون 
کاراته با هماهنگی ملی پوش��ان روزهای تمرین 
در خانه را مش��خص کرده و بعضاً ملی پوش��ان 
فیلم تمرینات شان را به صورت مستقیم پخش 
می کنن��د. همانطور که گفتم در دو س��ال اخیر 
ملی پوش��ان همواره در کوران رقابت ها بودند و 
به استراحت نیاز داش��تند. من هم بعد از مدتی 
استراحت دوباره تمرینات سبک را شروع کردم. 
نزدیک ترین رویداد پیش رو رقابت های قهرمانی 
جهان اس��ت که طبق برنامه باید آبان ماه برگزار 
ش��ود، اما هنوز برنامه جدید فدراسیون جهانی 
کاراته اعالم نشده است. بعد از اعالم برنامه جدید 
از سوی WKF دوباره با تمام قوا برای درخشش 

بیشتر کار را شروع خواهیم کرد.«
  در خانه بمانیم 

س��جاد گنج زاده در پایان صحبت هایش از مردم 
خواس��ت با ماندن در خانه به قطع زنجیره انتقال 
کرونا کمک کنند: »در این دو، سه روزی که از خانه 
بیرون رفتم به نظرم آمد که فقط ما در خانه ماندیم 
و قرنطینه خانگی را رعایت کردیم. متأسفانه برخی 
از مردم به این مسئله بی توجهی می کنند، امیدوارم 
فقط برای کارهای ضروری از خانه خارج ش��وند. 
با رعایت مسائل بهداش��تی و ماندن در خانه این 
ویروس را شکست می دهیم تا ان شاءاهلل پس از این 
قضیه همه با سالمت کامل بتوانیم از خانه بیرون 

بیاییم و به زندگی عادی برگردیم.«
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دنیا حیدري

سعيد احمديان

مانی سعيدی

 وقتی بیت المال هست 
چرا کاهش دستمزد؟

این روزها بحث کاهش دس��تمزد فوتبالیست ها در لیگ های مختلف 
دنیا داغ اس��ت و خیلی از باشگاه ها با توجه به ش��یوع کرونا و تعطیلی 
لیگ ها که کاهش درآمدهای ش��ان را به همراه داش��ته، به دنبال کم 
کردن پرداختی ها به بازیکنان شان هستند. با این حال در ایران خبری 
از کاهش دستمزد فوتبالیست ها نیست و از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش گرفته تا باشگاه ها تاکنون خودش��ان را نسبت به این 
مسئله بی تفاوت نشان داده اند. این در حالی است که فوتبال کشورمان 
با مشکالت عدیده اقتصادی روبه رو است و بدهی های کالن داخلی و 
خارجی همواره یکی از دغدغه های باشگاه های دولتی لیگ برتر است. 
با این حال در شرایطی که می شود از فرصت کرونا برای تعدیل و کاهش 
دستمزدها و همچنین واقعی سازی رقم قراردادهای فوتبالیست های 
ایرانی استفاده کرد، مدیران فوتبال برنامه ای در این راستا ندارند. ریشه 
بی تفاوتی متولیان فوتبال و باشگاه ها به بحث کاهش دستمزدها را باید 
در دولتی بودن فوتبال در ایران جست وجو کرد. 99 درصد باشگاه ها در 
کشورمان دولتی هستند و هزینه های شان از طریق دولت و از بیت المال 
تأمین می ش��ود و با توجه به اتزاق از بودجه عمومی کش��ور، باشگاه ها 
دغدغه درآمدزایی و یکسان بودن دخل و خرج خود را ندارند. در چنین 
وضعیتی با توجه به تأمین بودجه باش��گاه ها از بیت المال، تعطیلی یا 
نیمه کاره ماندن مسابقات با توجه به اینکه برنامه ای برای درآمدزایی 
ندارند، برخالف سایر باشگاه های جهان برای تیم های ایرانی مشکلی 
ایجاد نمی کند، به همین خاطر هم به نظر می رس��د با توجه به تأمین 
بودجه باشگاه ها توسط دولت، مدیران هم ترجیح می دهند وارد بحث 
کاهش دستمزدها نشوند تا فوتبالی ها همچنان زالووار در حال مکیدن 

بیت المال، حتی در شرایط سخت اقتصادی کشور باشند.

بازتاب جهاني پهلوانی کشتی گیران ایران
کرونا هم نتوانست مانع از تالش شان برای کمک به مردم مناطق محروم 
ش��ود و در روزهایی که همه مردم دنیا درگیر کرونا هس��تند و تالش 
می کنند تا کمتر از خانه های خود خارج شوند، آنها به توزیع اقالم غذایی 
و مواد ضدعفونی کننده در میان زنان سرپرست خانوار سطح شهر تهران 
اقدام کرده اند. تالش خیرخواهانه ای که واکنش شورای کشتی آسیا را در 
پی داشته، به طوری که این شورا در صفحه مجازی خود با انتشار فیلمی 
از تالش کشتی گیران ایران برای مقابله کرونا نوشت: »آنها باید در خانه 
بمانند، اما به دنبال کمک به مردمی هستند که درآمد کمی دارند و در 
خانه مانده اند. کشتی گیران معروف ایران کمیل قاسمی، حسن رحیمی، 
رسول خادم، مهدی برائتی و هادی حبیبی در تهران فعال هستند و به 
مردم کمک می کنند تا ویروس کرونا را شکست دهند. آنها بسته های 

مواد غذایی را آماده می کنند و به خانواده های نیازمند می دهند.«

وسط جنگ جهاني سوم هستیم!

کسب مدال المپیکم یک سال عقب افتاد
به تعوی��ق افتادن       خبر
مسابقات المپیک 
2020 توکیو بسیاري از ورزشکاران را با چالش جدي 
روبه رو کرده، به خصوص آنها که سهمیه این رقابت ها 
را نیز کسب کرده اند. میرهاشم حسینی، تکواندوکار 
المپیکي کشورمان یکي از این ورزشکاران است. او 
مي گوید: »این روزها در خانه قرنطینه هستم. شرایط 
تمرین حرفه ای در خانه فراهم نیست و صحبت هایی 
را با مسئوالن میانه انجام داده ام تا شرایطی را فراهم 
کنند که من به تنهایی بتوانم تمرین کنم.  با تعویق 
رقابت های المپیک شرایط برای همه یکسان است و 

با توجه به ش��یوع این بیماری در کل دنیا باید 
المپیک به تعویق می افتاد. برای من مسابقات 
المپیک هیچ تفاوتی با رویدادهای دیگر ندارد و 
تنها اسم این مس��ابقات بزرگ است که تالش 
کردم، حتی این اسم بزرگ نیز مرا تحت تأثیر قرار 
ندهد. به این رویداد نیز مانند مسابقات جهانی و 

گرندپری نگاه مي کنم. آرزوی هر ورزشکاری مدال 
طالی المپیک است و من نیز از این قاعده مستثنا 
نیستم، قطعاً برای رسیدن به این مهم کم نخواهم 
گذاشت. برنامه ام برای کسب مدال طالی المپیک 
تغییر نکرده و تنها یک سال به تأخیر افتاده است.«

س��یدرضا صالحي امیري، رئیس 
فريدون حسن

      بازتاب
کمیته ملي المپیک این روزها با 
خی��ال راحت ت��ري در خصوص 
المپیک برنامه ریزي مي کند. او حاال تقریباً یک س��ال زمان دارد تا 
بتواند کاروان ورزش ایران  را به بهترین شکل ممکن راهي بزرگ ترین 
آوردگاه ورزش جهان کن��د. هرچند که تجربه ثابت ک��رده ما در 
فرصت سوزي ید طوالیي داریم و به رغم جوزدگي ها و شعارهایي که 
مي دهیم، هیچ برنامه اي براي استفاده از فرصت ها نداریم. به طور حتم 
این یک سال هم به س��رعت برق و باد مي گذرد و اگر مثل همیشه 
دلخوش به وعده و وعید ها باشیم، خیلي زود مقابل مراسم افتتاح 
المپیک در س��ال آینده قرار مي گیریم. با این حال صالحي امیري 
تعویق یک س��اله المپیک را بهترین فرصت براي ایران مي داند و 
مي گوید: »از نظر من تعویق المپیک برای ما زیان آور نبود. البته من 
از فرصت و تهدید صحبت می کنم. این تعویق برای ما فرصت بود، 
چون می توانیم در این یک سال برای برگزاری اردوها شرایط ایده آلی 
برای المپیک 2021 داش��ته باش��یم. نکته دیگر اینکه چند مورد 
حساس داشتیم مثل یزدانی، عباسعلی و سهراب مرادی که شرایط 

خوبی نداش��تند. این فرصت برای این عزیزان که مصدوم شدند، 
شرایط خوبی را فراهم می کند که به تمرینات بازگردند. نکته دیگر 
اینکه در شرایط به وجود آمده برای ما سالمت مهم است، به همین 
دلیل من از سود و زیان حرف نمی زنم. این یک مطالبه جهانی بوده؛ 
امریکا، ایتالیا و اسپانیا همه تقاضا داشتند و ما زودتر از همه تقاضای 
تعویق داشتیم.« رئیس کمیته ملي المپیک با اشاره به شرایط برابر 
تمام کشورها در این خصوص ادامه می دهد: »درباره تعویق المپیک 
شرایط مشابه ما برای 206 کش��ور وجود دارد. ما با هزینه هایی که 
کردیم 52 سهمیه گرفته ایم. پیش بینی آقای سجادی این است که 
حداقل 10 سهمیه و حداکثر 20 سهمیه دیگر بگیریم. هزینه کردیم 
و در مقابل سهمیه گرفتیم. بودجه در نظر گرفته نیز برای ما خوب 
اس��ت. هدف گذاری  ما 150 میلیارد تومان بود، اما االن هم بودجه 
خوبی برای ما در نظر گرفته شده است. ارز را از قبل خریداری کرده ایم 
و چون پیش بینی برخی شرایط را می کردیم، ارز را از بانک مرکزی با 
هزینه 11 هزار و 200 تومان گرفتیم و با تعویق المپیک خسارتی 
ندیده ایم. اکنون با افزایش بودجه آمادگی بیشتری برای حمایت از 

فدراسیون ها مخصوصاً المپیکی ها داریم.«

از تعویق المپیک ضرر نکردیم
 صالحي امیري:

 10 تا 20 سهمیه دیگر مي گیریم

مرتضي مهرزاد، چهره استثنایي و       چهره
منحصربه فرد والیبال نشس��ته 
ایران و جهان اس��ت. همین چند روز قبل بود ک��ه به عنوان 
بلندقامت ترین والیبالیست دنیا شناخته شد تا ثابت شود واقعاً 
استثنایي است، هرچند که خودش معتقد است این همه توجه 
به او کاذب اس��ت: »به نظرم والیبال نشسته ایران وابسته به 
شخص نیست و عملکرد تیمی در تیم ملی تعیین کننده است. 
اگر من در چشم هستم بیشتر به خاطر فیزیک بدنی ام است 
و اینک��ه قد بلن��دی دارم، وگرنه ب��ه لحاظ فنی 
ضعیف ترین عضو تیم ملی خود من هستم. در 
واقع توجهاتی که به من می ش��ود، همگی 
کاذب و صرفاً برای قدم اس��ت، نه مسائل 
فنی.« مهرزاد که این روزها مانند بسیاري 
از ورزشکاران به دلیل شیوع کرونا در خانه 
بس��ر مي برد، در این خص��وص هم نظر 
جالبي دارد؛ او نبرد ب��ا این ویروس را به 
جنگ جهاني س��وم تعبیر کرد و گفت: 
»کرونا شرایط خاصي ایجاد کرده، گویا 
که جهان در جنگ جهاني س��وم بسر 
مي برد. در این شرایط تعویق رقابت هاي 
ورزش��ي بهترین کار بود، چراکه حداقل 
سالمت ورزشکاران حفظ مي شود. به هر 
حال س��المتی فاکتوری به مراتب مهم تر از 

مسابقه، مدال، پرچم و هر مسئله دیگری است.«

حاال در جبهه اي دیگر دل مردم را شاد مي کنم
لزوم رسیدگي و توجه به نیازمندان در روزهاي کرونایي در گفت وگوي »جوان« با سجاد گنج زاده قهرمان المپیکي کاراته

2 روز، 8 میلیارد، مگه داریم؟!
غالمحسین فرزامي، پیشکسوت باشگاه اس��تقالل دیروز در گفت وگو 
با ایسنا ادعایي را مطرح کرد که بسیار قابل تأمل بود و در صورت تأیید 
دردآور اس��ت. فرزامي مي گوید: »متأس��فانه در دو باشگاه استقالل و 
پرس��پولیس کس��انی که روی کار می آیند، نه کاری بلدن��د و نه پولی 
می آورند. اخیراً من با فتح اهلل زاده صحبت کرده ام. او به من گفت وقتی 
که به استقالل آمد 10 میلیارد به باش��گاه آورد، اما در عرض دو روز، ۸ 

میلیارد آن گم شد.« 
۸ میلیارد بی تردید رقمی نجومی و غیرقابل تصور برای بسیاری از مردم 
کوچه و خیابان اس��ت که شاید حتی برای نوش��تن صفرهای آن نیز با 
چالش مواجه شوند، اما این عدد می تواند مثل یک سکه کم ارزش باشد 
که به سادگی هرچه تمام تر در یک باشگاه گم می شود و نه اهمیتی برای 
کسی دارد که بخواهد زمان بگذارد برای پیدا کردنش و نه نیازی است که 

کسی را برای یافتنش بازجویی و به خط کنند.
سال هاست که در برآورد بدهی های سرخابی های پایتخت و پرداختی 
به بازیکنان بی کیفیت خارجی شاهد ارقامی نجومی هستیم، اما شاید 
گم ش��دن ۸ میلیارد از حساب یک باش��گاه طی دو روز عجیب ترین و 
تازه ترین س��ند بی کفایتی مدیران انتصابی باشد که امروز غالمحسین 
فرزامی، پیشکسوت استقالل از آن پرده برمی دارد. اتفاقی که البته بعید 
نیست بارها و بارها در دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تکرار شده باشد، 
اما به واسطه پنهانکاری آقایان هرگز رسانه ای نشده باشد و امروز برای 
نخستین بار به عنوان گالیه از زبان یک پیشکسوت، داستانش به رسانه ها 
کشیده شده باشد. سؤال اما اینجاست که ۸ میلیارد تومان مگر یک قران 
دوزار است که به این سادگی گم شود و کسی نتواند رد آن را بزند و این 
رقم درشت را به حساب باشگاه بازگرداند، آن هم در روزهایی که استقالل 

مانند رقیب دیرینه خود تا خرخره در بدهی فرو رفته است.
بدون تردی��د رخ دادن چنین اتفاقاتی ناش��ی از بی کفایت��ی مدیران 
باشگاه هاست و هیچ توجیه قانع کننده ای نمی توان برای آن یافت و هیچ 
جای دفاعی از مدیر یا دس��ت اندرکاران یک باشگاه نیز باقی نمی ماند، 
اما مقصران اصلی چنی��ن رخدادهای فاجعه باری، ن��ه مدیران ناالیق 
سرخابی ها که بی کفایتی مدیرانی اس��ت که بی هیچ توجیه منطقی و 
بدون هیچ دلیل کاربردی چنین مدیران ناالیق و بی کفایتی را هر چند 
سال یک بار در رأس امور پرسپولیس و استقالل قرار می دهند. مدیرانی 
با کارنامه های مشخص و صدالبته سیاه و پراشتباه که هیچ گاه این مسئله 
تا به امروز نتوانسته تغییری در روند انتخاب مدیران عامل سرخابی های 

پایتخت ایجاد کند.
اما در کنار بی تفاوتی متولیان ورزش و مسئوالن امر به انتخاب مدیری 
اصلح برای پرسپولیس و استقالل، بی توجهی نهادهای نظارتی به دخل 
و خرج سرخابی ها شرایطی را فراهم کرده تا دست مدیران ناالیق برای 
حیف و میل بی حد و ان��دازه بیت المال باز باز باش��د، خصوصاً که هیچ 
دغدغه ای نیز برای پاسخگویی وجود ندارد و مدیران باتجربه پرسپولیس 
و استقالل که هر کدام چندین بار نشستن بر مدیریت این باشگاه را در 
کارنامه درخشان خود دارند، خوب می دانند که هیچ گاه قرار نیست در 
خصوص تصمیمات فاجعه بارشان و برداشت های بدون  توجیهی که از 
بیت المال داشته  اند، پاسخگو باش��ند که اگر غیر از این بود امروز شاهد 
اتفاقاتی تا این اندازه فاجعه بار نبودیم که صراحتاً گفته شود ۸ میلیارد 

تومان طی دو روز از حساب یک باشگاه گم شده است!
امروز بعد از وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش و رئیس مجمع دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل که نقش پررنگی در بی کفایتی های مدیریتی این 
دو باشگاه و حیف و میل بیت المال دارد، نوک پیکان انتقادات باید به سمت 
نهادهای نظارتی گرفته ش��ود که هیچ یک از ارقام نجومی و بدهی های 
هنگفت و رقم های درشت تا به امروز حساس��یت آنها را در پی نداشته تا 
با نظارتی دقیق روی سرخابی های پایتخت و البته دیگر تیم های دولتی، 

دست مدیران هزینه ساز را از جیب مردم کوتاه کنند.
اگرچه غرامت هایی که پیش از این نیز دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
در قبال مربیان و بازیکنان بی کیفیت خ��ود پرداخت کرده اند نیز هیچ 
توجیه قانع کننده ای نداشته، اما گم ش��دن ۸ میلیارد تومان در عرض 
دو روز جالب ترین س��ند بی کفایتی مدیران ناالیقی است که طی این 
سال ها فوتبال باشگاهی ایران را به منجالب کشیده اند. مدیرانی که حاال 
می توان به صراحت گفت که برای دست درازی به جیب مردم و پر کردن 
جیب خود است که مدیریت این دو باشگاه بدهکار را به عهده می گیرند 
که اگر غیر از این بود بعد از هر رفت و آمدی جز بدهی روی بدهی شاهد 
اتفاق دیگری در پرسپولیس و استقالل نبودیم. بدهی هایی که نظیر ۸ 
میلیارد تومان گم شده اس��تقالل که بدون تردید مشابه آن را می توان 
در پرسپولیس هم دید هیچ توجیه قانع کننده و منطقی نمی توان برای 
آن یافت. اتفاقات فاجعه باری که بدون تردید تنها ورود، نظارت و بررسی 
دقیق نهادهای نظارتی می تواند به آن پایان دهد، البته اگر قصدی برای 

ورود به این وادی داشته باشند.

گمانه زنی ها درباره سرمربی جدید تیم ملی والیبال
جانشین کوالکوویچ از لیگ ایتالیا می آید

در حالی پس از جدایی کوالکوویچ، گمانه زنی ها درباره مربی آینده 
تیم ملی والیبال باال گرفته که چهار گزینه احتمالی هدایت تیم ایران 
در حال حاضر در لیگ سـری آ ایتالیا مشـغول مربیگری هستند.

پس از قطعی شدن جدایی کوالکوویچ در روزهای اخیر نام های مختلفی 
برای هدایت نیمکت تیم ملی والیبال مطرح شده است، از اعتماد موقت 
به مربیان داخلی تا به می��ان آمدن گزینه های مط��رح خارجی که در 
یک دهه اخیر نام ش��ان همواره در لیست گزینه های مربیگری والیبال 

کشورمان دیده شده است.
  نام های تکراری برای جانشینی کوال 

»یک مربی بزرگ خارجی سرمربی جدید تیم ملی والیبال می شود«، 
این وعده مسئوالن فدراسیون والیبال پس از جدایی کوالکوویچ است 
و گفته می شود به زودی قرار است با جمع بندی گزینه هایی که شرایط 
هدایت تیم کشورمان را دارند، مذاکره با آنها آغاز شود تا مانند 16 سال 
اخیر نیمکت والیبال در قرق خارجی ها باشد. اگرچه فدراسیون والیبال 
شروع مذاکره با مربیان مدنظرش برای جانشینی کوالکوویچ را رد کرده، 
اما در دو هفته گذشته اسامی مختلفی از مربیان خارجی برای نشستن 

روی نیمکت ایران در رسانه های مختلف مطرح شده است.
اوایل هفته بود که سایت sportowefakty لهستان از افرادی چون لورنزو 
برناردی، رادوستین اس��تویچف، پالمن کونس��تانتینوف و فردیناندو دی 

جورجی به عنوان گزینه های هدایت تیم ملی والیبال کشورمان نام برد.
لورنزو برناردی نامی ناآشنا برای والیبال دوستان ایران نیست، مربی ای 
که در یک دهه اخیر بارها نامش در بین گزینه های هدایت تیم کشورمان 
دیده شده اس��ت. برناردی که س��ال 2001 به عنوان والیبالیست قرن 

معرفی شد، هم اکنون هدایت تیم هالک ترکیه را برعهده دارد.
رادوستین استویچف دیگر گزینه هدایت تیم ملی والیبال است، مربی 
بلغاری که س��ال 95 هم پس از جدایی لوزانو یکی از گزینه های اصلی 
فدراسیون والیبال بود. او حتی به ایران هم سفر کرد و یک بازی لیگ را 
نیز از نزدیک تماشا کرد. با این حال این مربی که اعتقاد ویژه ای به امکانات 

و زیرساخت ها دارد، در نهایت با فدراسیون والیبال به توافق نرسید.
پالمن کونستانتینوف بلغارستانی هم از گزینه های جدید برای هدایت 
والیبال ایران اس��ت. او که به عنوان س��رمربی تیم ملی بلغارس��تان به 
ایران هم سفر کرده است، در حال حاضر س��رمربیگری تیم لوکوموتو 

نووسیبیرسک روسیه را بر عهده دارد.
 فردیناندو دی جورجی دیگر نام مطرح شده برای نیمکت ایران است. او 
نیز چهره ای شناخته شده در والیبال دنیاست و سرمربیگری تیم ملی 
کشورش را نیز برعهده داشته و موفق شده تیم والیبال زاکسا را به دو 

قهرمانی در لهستان برساند.
عالوه بر این اس��امی از آنجلو لورنزتی و روبرتو پیازا هم به عنوان دیگر 
گزینه های خارجی تیم ملی والیبال نام برده می شود، دو مربی ای که 
مانند دی جورجی و اس��تویچف در لیگ ایتالی��ا مربیگری می کنند. 
لورنزتی سرمربی تیم والیبال ترنتینو اس��ت و پیازا هم در حال حاضر 

هدایت میالنو را برعهده دارد.
البته لورنزتی دیروز در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های کشورمان، 
حضورش در ایران را رد کرد. او در واکنش به قرار داشتن نامش در بین 
گزینه های جانش��ینی کوالکوویچ به خبرگزاری تس��نیم گفته است: 
»هدایت تیم ملی ایران برای همه مربیان از جمله من فرصت بس��یار 
بزرگی است، اما من با یک باشگاه خیلی خاص به نام ترنتینو تا ماه ژوئن 
سال 2021 قرارداد دارم، به همین خاطر نمی توانم خود را کاندیدای 

هدایت تیم ملی ایران بدانم.«
   انتخاب مربی داخلی منتفی نیست

با وجود مطرح ش��دن گزینه های خارجی انتخاب یک مربی ایرانی هم 
به عنوان جانشین کوالکوویچ دور از انتظار نیست. هرچند که انتخاب 
یک مربی داخلی با توجه به حضور ایران در المپیک خیلی بعید به نظر 
می رسد، اما امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان این احتمال را رد نمی کند: »اگر داورزنی، دبیر 
فدراسیون و هیئت رئیس��ه در این خصوص تصمیم گیری و به ما ابالغ 
کنند قابل انجام است، اما تاکنون هیچ کاری در این خصوص انجام نشده 
و تصمیمی هم گرفته نشده است. با این حال امکان دارد در لیستی که 

تهیه می شود گزینه ایرانی هم داشته باشیم.«

  پیشنهاد محرمانه فیفا 
برای کاهش دستمزدها

نش��ریه »االتحاد« ام��ارات مدعی اس��ت فیف��ا نام��ه ای محرمانه به 
فدراس��یون ها ارس��ال کرده که طی آن عالوه بر ارائه پیشنهاداتی در 
خصوص کرونا پیش��نهاداتی هم در خصوص کاهش دستمزدها داده 
است. فیفا به دنبال این است که قضیه دستمزد بازیکنان و مربیان در 
ایام تعطیالت به خوبی به پایان برس��د و منجر به ایجاد پرونده قضایی 
یا ورشکستگی باشگاه ها نش��ود. در همین راستا توافق برای به تعویق 
افتادن تشویق باشگاه ها، بازیکنان و مربیان یا کاهش دستمزدها در ایام 

تعطیالت، پیشنهادی است که فیفا مطرح کرده است.


