
دو مدع��ی لیگ 
شیوا نوروزی
   گزارش

ب��رای  برت��ری 
قهرمانی در جام 
حذفی و گرفتن سهمیه مستقیم حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا جدالی تن به تن را برگزار می کنند. 
فینال جام حذفی فصل 98-97 یادواره آزادسازی 
خرمشهر امروز )18:15( در ورزشگاه امام رضا)ع( 
مشهد بین دو تیم استقالل و تراکتورسازی برگزار 
می شود و تیم برنده جواز صعود به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان قاره کهن را به دست می آورد و بازنده 

نیز برای آسیایی شدن باید راهی پلی آف شود.
آبی های ته��ران و قرمزهای تبریز برای تصاحب 
جام نقشه کش��یده اند و رس��یدن به این هدف 
تأثیر زیادی در آینده سرمربیان هر دو تیم دارد. 
استقالل تاکنون هفت بار جام حذفی را فتح کرده 
و از این حیث رکورددار فوتبال ایران محس��وب 
می ش��ود و تراکتورس��ازان هم فق��ط یک بار در 
سال 93 روی سکوی قهرمانی رفته اند. سهرابی، 
مدیرعامل تراکتورسازی دیروز مدعی شد برخی  

می خواهند جام را به استقالل تقدیم کنند!
    

اصلی ترین چالش این روزهای استقالل حواشی 
متعددی است که مسبب آن مدیرعامل و سرمربی 
هستند. مذاکره با استراماچونی اگرچه به گفته 
سعادتمند تنها پیرامون شکایت او از آبی ها انجام 
شده، اما فرهاد مجیدی مدعی است که مذاکراتی 
هم در خصوص بازگشت مربی ایتالیایی به تهران 
صورت گرفته است. این مسئله همچون جرقه ای 
آت��ش اختالفات دو ط��رف را ش��عله ور کرده تا 

جایی که سرمربی استقالل رسماً اعالم کرده که 
فینال جام حذفی آخرین حضور او روی نیمکت 
آبی ها خواهد بود. اگرچه مجیدی حاضر شده در 
آخرین دیدار فصل به همراه استقالل به مشهد 
برود، اما حواشی به وجود آمده در آستانه فینال 
تیم را تحت تأثیر قرار داده است. فرهاد فصل را 
با دستیاری استرا شروع کرد و حاال امیدوار است 
آن را با کسب یک جام به پایان برساند. سرمربی 
استقالل در آخرین تمرین تیمش قبل از عزیمت 
به مشهد از شاگردانش خواست برای شادی دل 

هواداران قهرمان جام حذفی شوند. 
    

آبی ها فصل سختی را پشت سر گذاشته اند؛ جدا از 
بحث کرونا که همه تیم ها را با مشکل مواجه کرد، 
استقالل یک بار تغییر س��رمربی داد و در نهایت 
هم در کورس قهرمانی به گرد پای پرس��پولیس 
نرسید. نایب قهرمانی لیگ برتر در شرایطی از آن 
تیم مجیدی ش��د که 14 امتیاز با رقیب سنتی 
فاصل��ه داش��تند. منتها جام حذفی کورس��وی 
امیدی بود برای استقالل تا هم جام بگیرد و هم 
سهمیه مستقیم آسیا را. البته شاگردان مجیدی 
برای رس��یدن به فینال مسیر س��ختی را پشت 
سر گذاش��ته اند؛ آنها بعد از غلبه بر گل ریحان و 
فجرسپاسی، سپاهان را با دو گل شکست دادند 
و پیروزی در دربی ب��ا ضربات پنالتی آبی ها را به 
فینال جام حذفی رساند. تراکتورسازی آخرین 
حریف سرسخت  استقالل است. گلزنان این تیم 
از جمله دیاباته و قایدی آماده هس��تند و از این 
بابت خیال س��رمربی تا حدودی راحت است، به 

ویژه قایدی که با عملکرد درخشانش در دربی و 
گلزنی به پرسپولیس حسابی روحیه گرفته است. 
سیاوش یزدانی آسیب دیده تنها غایب این تیم در 

این بازی است. 
    

 پرشورها هم برای این بازی دغدغه های خود را 
دارند. تراکتورس��ازی به رغم ریخت و پاش های 
زیاد باز هم نتوانست رؤیای قهرمانی در لیگ برتر 
را محقق کند. کسب عنوان چهارمی حتی سهمیه 
لیگ قهرمانان را نیز براي آنها در پی نداش��ت. با 
این حال با رسیدن به دیدار نهایی جام حذفی و 
صعود استقالل حداقل حضورش��ان در پلی آف 
لیگ قهرمانان قطعی ش��ده و تراکتورسازان اگر 
نخواهند با فوالد )تیم سوم لیگ( برای رسیدن به 
آسیا مبارزه کنند، امروز محکوم به پیروزی مقابل 
استقالل هستند. تراکتوری ها تنها یک بار تجربه 
قهرمانی در جام حذف��ی را دارند. منتها این تیم 
امسال در دو بازی رفت و برگشت خود برابر آبی ها 
در لیگ برتر یک شکس��ت 4 بر 2 و یک تساوی 
بدون گل کسب کرده است. تبریزی ها امیدوارند 
طلسم این ناکامی در فینال جام حذفی شکسته 
ش��ود. البته آنها برای صعود به فینال نسبت به 
اس��تقالل کار راحت تری داشتند؛ پاس همدان، 
نود ارومیه، مس کرمان و نفت مسجدس��لیمان 
تیم هایی بودند که مغلوب تراکتورسازی شدند. 

س��رمربی تراکتور نیز همانن��د مجیدی فصلی 
عجیب را پشت سر گذاشته است. قرمزها همانند 
سال های گذش��ته اول از همه به مربی خارجی 
اعتماد کردند  )دنیزلی( و بع��د از ناکامی او، احد 

شیخ الری سکاندار شد و در نهایت مالک ثروتمند 
به ساکت الهامی اعتماد کرد. الهامی در این مدت 
عملکرد قابل قبولی داش��ته و قهرمانی در جام 
حذفی پایان خوش��ی را برای او رقم می زند، اما 
نبود چند بازیکن دست سرمربی را برای رویارویی 
با حریف تهرانی بس��ته است. رش��ید مظاهری، 
س��نگربان اول تیم به خاطر حواشی ایجاد شده 
در خصوص جدایی اش از تراکتورس��ازی جایی 
در ترکیب ندارد. رضا ش��کاری مصدوم ش��ده و 
رضا اسدی هم به دلیل محرومیت اجازه حضور 
در زمین را ندارد و اخباری به جای او در ترکیب 
قرار می گیرد. حفظ انسجام خط دفاعی و میانی و 
همچنین کنترل مهاجمان استقالل اصلی ترین 
دغدغ��ه الهامی به ش��مار می رون��د و بازیکنان 
باتجربه ای چ��ون دژاگه، حاج صفی و ش��جاعی 
مسئولیت سنگینی به دوش دارند. گفته می شود 
هر سه بازیکن در فصل بعد پیراهن تیم دیگری 
را به تن خواهند کرد. س��رمربی تراکتورس��ازی 
با اش��اره به این دغدغه ها گفت: »هر دو تیم در 
شرایط بسیار خوبی قرار دارند و من امیدوارم که 
هم بازی خوبی انجام دهیم و هم اینکه سرافراز 
از بازی فینال به تبری��ز برگردیم و دل هواداران 
تراکتور را ش��اد کنیم. قطعاً جای رضا اس��دی 
و رش��ید مظاهری در تیم خالی اس��ت و هر دو 
این بازیکنان زحمات زی��ادی برای تیم تراکتور 
کشیده اند. مطمئن باشید غیبت هیچ بازیکنی 
در روند بازی تراکتور خللی ایجاد نخواهد کرد. 
تراکتور وابسته به شخص نیست و کار خود را بهتر 

از همیشه ادامه می دهد.« 
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سعید احمديان

گرامیداشتقهرماندوستداشتنی
11 اسفند سال گذش��ته بود که خبر درگذشت س��یامند رحمان، قهرمان 
دوست داشتنی وزنه برداری معلوالن کشورمان و قوی ترین مرد معلول جهان 
همه را شوکه کرد. دیروز مسئوالن فدراسیون جانبازان و معلوالن در سفری 
که به استان آذربایجان غربی داشتند، سری به اشنویه زادگاه سیامند زدند و 
با حضور بر سر مزار این قهرمان فقید، یادش را گرامی داشتند. در این مراسم 
شروین اسبقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن سیامند را سرباز وطن 
دانست: »مرحوم رحمان دو ویژگی داشت؛ اول اینکه او قهرمان بی بدیلی بود که 
با ثبت رکوردهای استثنایی در جهان اشک شوق را از چشم ملت ایران جاری 
می کرد. ویژگی دومش هم معرفت، اخالق مداری و لبخندی بود که همیشه بر 

لب داشت. رحمان ورزشکار محبوبی در میان مردم ایران و جهان است.«

مسيدرمنچسترسیتي!باورکنید

کوماننظمرابهبارسابرميگرداند
بارسلونا در حال      خبر
تجربه ش��رایط 
جدیدي است، شرایطي که مشابه آن را در زمان 
حضور پ��پ گواردیوال دیده بودی��م، اما ظاهراً 
رونالد کومان هلندي هم مي خواهد با برنامه هاي 
پپ یا چیزي شبیه آن در بارسا کار کند. طبق 
گزارش رادیوکاتالونیا با ورود کومان یکس��ری 
مقررات برای تمرینات بارسلونا وضع شده است 
که سرمربیان قبلی از زمان پپ گواردیوال به بعد 
کمتر به آن توجه داش��تند. قوانین وضع شده 

مشابه همان مقرراتی است که در زمان مربیگری 
پپ گواردی��وال در بارس��لونا وجود داش��ت و 
مهم ترین نتیجه آن منضبط  تر شدن بازیکنان 
در حضور به موقع در تمرینات بوده است. رونالد 
کومان به تمامی بازیکنان خود گفته است که 
باید یک ساعت قبل از شروع تمرینات در زمین 
تمرین تیم حضور داشته باشند. او همچنین به 
حضور به موقع آنها تأکید کرده است و به نظر 
می رس��د که توجه وی��ژه ای به مس��ئله نظم و 

انضباط در رختکن تیم دارد. 

با پایان رقابت هاي باشگاهي فوتبال 
حامد قهرماني

      لیگ ملت های اروپا
در اروپا از امش��ب مسابقات لیگ 
ملت ه��اي اروپ��ا آغاز مي ش��ود. 
رقابت هایي که براس��اس برنامه ریزي هاي انجام شده باعث مي شود 
تیم هاي ملي کشورهاي اروپایي در طول سال مسابقه داشته باشند و 
آمادگي خود را حفظ کنند. مسابقات لیگ ملت هاي اروپا در چهار سطح 
برگزار مي ش��ود، به طوري که کشورهاي قاره س��بز به لحاظ قدرت 
فوتبال شان در این چهار دسته تقسیم ش��ده اند. بدون تردید رقابت 
کشورهاي حاضر در لیگA  براي عالقه مندان به فوتبال در سراسر دنیا 
از اهمیت باالتري برخوردار است، جایي که قدرت هایي چون آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، فرانسه و... به مصاف هم مي روند. در سیستم 
تعریف ش��ده براي این مسابقات صدرنش��ینان هر گروه از لیگ هاي 
چهارگانه به مرحله فینال لیگ ملت های اروپا صعود مي کنند. در آذر ماه، 
یکی از این چهار تیم به عنوان میزبان رقابت های فینال انتخاب خواهد 
شد. در دي ماه نیز دیدار نیمه نهایی و فینال برگزار می شود و قهرمانان 

لیگ ملت های اروپا مشخص خواهند شد. قهرماني که به صورت مستقیم 
جواز حضور در رقابت هاي یورو را به دس��ت مي آورد. تیم هایی که در 
لیگ ها در قعر جدول قرار بگیرند، به لیگ پایین تر سقوط خواهند کرد و 
تیم های صدرنشین گروه های پایین تر به گروه باالتر صعود خواهند کرد. 
چهار تیم از طریق پلی آف لیگ ملت های اروپا راهی جام ملت ها خواهند 
شد و به 20 تیمی که قرار است در یورو 2020 با هم رقابت کنند، اضافه 
می شوند. با این اوصاف رقابت هاي لیگ اروپا از امشب با برگزاري دیدار 
مهم و حساس آلمان و اسپانیا در گروه چهار آغاز مي شود. دو تیم بزرگ 
اروپا چند سالي است که از شرایط آرماني و خوب خود دور هستند و حاال 
مي خواهند در بازگشت مجدد قدرت نمایي کنند. در دیگر دیدار این 
گروه اوکراین و سوئیس نیز به مصاف هم مي روند. فردا شب اما تیم هاي 
گروه یک مسابقات با هم روبه رو خواهند شد. در بازي اول ایتالیا به مصاف 
بوسني مي رود. الجوردي پوشان امید زیادي دارند تا با برتري در این 
بازي گام بلندي براي صدرنشیني در این گروه بردارند. دیگر بازي این 

گروه را هلند و لهستان برگزار مي کنند.

امشب، آغاز ليگ ملت هاي اروپا
آلمان–  اسپانیا

فرصتقدرتنماييدوباره

ظاهراً کار تمام اس��ت و باید منتظر تماشاي 
فريدون حسن

      چهره
اولین تصاویر فوق ستاره آرژانتیني فوتبال 
جهان با لباس آبي آسماني منچسترسیتي 
باشیم. خبرهاي رسیده حاکي از آن است که طرفین بر سر مبلغ و مدت 
قرارداد توافق کرده اند و تنها امضا مانده، امضایي که لیونل مس��ي را از 
بارسلون جدا و راهي منچس��تر مي کند. امضایي که بدون هیچ شکي 

چنگ مي زند به دل زخمي کاتاالن ها و هواداران متعصب بارسا. 
حاال باید قبول کرد که مسي واقعاً در حال جدا شدن از 

جمع آبي و اناري هاست. یک نشریه انگلیسی مدعی 
شده س��تاره آرژانتینی بارس��لونا با هلدینگ 

منچسترسیتی به توافق رسیده و احتماالً 
این انتقال بزرگ صورت خواهد گرفت. 

روزنامه رکورد ضمن اعالم این خبر 
تأکید کرده است که اگر مسی بتواند 
مشکل خود با بارسلونا را حل کند به 

توافق با هلدینگ فوتبالی منچسترسیتی 
نزدیک خواهد ش��د و با قراردادی پنج ساله به ارزش 
700 میلیون یورو به این تیم خواهد پیوست. در این 
مورد عنوان شده که مسی سه سال اول قراردادش را 
در منچسترسیتی س��پری خواهد کرد و سپس به 
تی��م خواهرخوانده منچس��تر در امری��کا، یعنی 
نیویورک اف سی منتقل مي شود تا دو سال پایانی 

را برای این تیم توپ بزند.

شامآخربهصرفقهرمانی
استقالل – تراکتورسازی، فينال جام حذفی در ورزشگاه امام رضا)ع(

هندبالهممجوزبرگزاریلیگراگرفت
در پی اخذ مجوز برگزاری اردوهای ملی توس��ط فدراس��یون هندبال، 
برگزاری لیگ های آقایان و بانوان هم با رعایت پروتکل های بهداش��تی 
بالمانع اعالم شد. پس از تصمیم فدراسیون به برگزاری لیگ برتر آقایان 
و بانوان از مهرماه سال جاری، پیگیری های الزم در این خصوص جهت 
کس��ب مجوز الزم از س��تاد مقابله با کرونا در ورزش صورت گرفت که 
این پیگیری ها سرانجام نتیجه داد و دیروز از سوی فدراسیون پزشکی 
ورزشی مجوز برگزاری لیگ برتر هندبال به صورت متمرکز و با رعایت 
کلیه دستورالعمل های بهداشتی صادر و به فدراسیون هندبال به صورت 
کتبی ابالغ شد. علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال در این رابطه 
اینطور به سایت این فدراسیون توضیح داده است: »از آنجایی که معیشت 
بازیکنان و مربیان ما در خطر جدی قرار گرفته بود و حدود هفت ماه هیچ 
قرارداد و دریافتی حرفه ای نداشتند و همچنین برای انتخاب بازیکنان 

ملی نیازمند برگزاری لیگ بودیم، خوشبختانه پیگیری ها جواب داد.«

دنيا حيدري

نهادهاینظارتی
ولنگاریمالیفوتبالباشگاهیرانمیبینند؟

فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران در تمام سال های اخیر یک فاکتور مهم کم 
داشته است و نظارت حلقه مفقوده بازاری بوده که ساالنه نزدیک به هزار میلیارد 
تومان گردش مالی دارد. با وجود گردش باالی اقتص��ادی بازار قراردادهای 
فوتبالیست های باشگاهی، اما همواره نوعي ولنگاری مالی را شاهد بوده ایم که 
هر فصل که می گذرد چنین رویه ای گسترش بیشتری پیدا می کند و تالشی 
برای نظارت بر هزینه های هنگفتی که در بازار فوتبال ایران توسط باشگاه های 
دولتی صورت می گی��رد، انجام نمی ش��ود. این بی توجهی ب��ه هزینه های 
چندصد میلیاردی که توسط باشگاه های دولتی از بیت المال در فصل نقل و 
انتقاالت صورت می گیرد با توجه به عدم شفافیت در هزینه ها فرصتی را برای 
سوءاستفاده مدیران، مربیان و دالالن در کنار بازیکنان فراهم کرده است تا آنها 

در خأل نظارتی که در این بازار وجود دارد بیشترین بهره را ببرند.
رها گذاش��تن بازار دولتی فوتبال باش��گاهی در ایران با توجه به هزینه های 
چندصد میلیاردی باشگاه ها از بودجه دولتی، فوتبال را به حیاط خلوت فساد 
تبدیل کرده است که در هر فصل نقل و انتقاالت  سود کالنی را از بیت المال به 
جیب برخی مدیران، مربیان و دالالن می ریزد. افزایش ولنگاری مالی در فوتبال 
دولتی در شرایطی است که کشورمان به واسطه تحریم های ظالمانه غرب و 
همچنین شیوع بیماری کرونا، شرایط سختی را از نظر اقتصادی تجربه می کند 
و با کاهش شدید درآمدها، خیلی از کسب و کارها ضربه خورده اند، با این حال 
فوتبال دولتی با توجه به بودجه ای که از بیت المال دریافت می کند، نه تنها 
وضعیت سختی از نظر درآمدی پیدا نکرده است، بلکه با توجه به حضور مدیران 
سفارشی و کارنابلد که بر اساس رابطه به پست های مدیریتی در باشگاه های 

دولتی رسیده اند، شاهد افزایش چند برابری هزینه ها هستیم.
افزایش چند برابری هزینه ها، آن هم در فوتبالی که درآمد ندارد و دستش 
در جیب دولت و بیت المال است، به خوبی در رقم های قراردادهایی که با 
فوتبالیست ها توسط مدیران دولتی بسته می شود، آشکار است و نشان 
می دهد برخالف تمام دنیا که بازیکنان با کاهش قرارداد روبه رو بوده اند، 
در کشورمان که فوتبال به صورت دولتی اداره می شود، نه تنها قراردادی 
کاهش نیافته، بلکه شاهد افزایش حداقل س��ه تا چهار برابری قراردادها 
هستیم. این مسئله سبب ش��ده رقابت شدیدی بین  باشگاه های دولتی 
برای جذب فوتبالیست ها با رقم هایی که چند برابر قیمت های واقعی شان 
است، ش��کل بگیرد و در این بین مدیران دولتی باشگاه ها هم با توجه به 
دست درازی نامحدودی که مي  توانند به بیت المال داشته باشند، کمتر 
دغدغه ای برای پرداخت های چند برابری به بازیکنان دارند و چنین روندی 
فصل نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی را تبدیل به بازاری برای حیف و میل 

و ریخت و پاش بیشتر از بیت المال کرده است.
در چنین شرایطی می طلبد که با ورود نهادهای نظارتی و قضایی، سرانجام 
جایي جلوی سوءاستفاده هایی که از  بیت المال در باشگاه های دولتی می شود 
گرفته شود. همزمانی افزایش ولنگاری مالی در فوتبال باشگاهی با پرونده 
ویلموتس گیت که ب��ه خوبی بیانگر حضور مدیران فاس��د در فوتبال ایران 
است باید زمینه ای را ایجاد کند که نظارت ها برای جلوگیری از حیف و میل 
بیت المال در فوتبال باشگاهی هم تشدید شود. همان طور که سازمان بازرسی 
و مجلس با ورود به قرارداد ترکمانچای ویلموتس، به رقم چند برابری قرارداد 
این مربی نس��بت به قیمت واقعی اش ایراد ج��دی وارد کرده اند، در فوتبال 
باشگاهی نیز باید با افزایش نظارت و برخورد با مدیران متخلفی که از بودجه 
دولتی نهایت سوءاستفاده را مي برند، جلوی امضای قراردادهایی با رقم های 

فضایی و چند برابری نسبت به فصل های گذشته گرفته شود.
در این بین شاید بیشتر نگاه ها به دو تیم دولتی استقالل و پرسپولیس باشد، 
در حالي که عالوه بر این دو باشگاه که خبرهای تکان دهنده ای درباره ارقام 
قراردادهای بازیکنان این باشگاه های دولتی به گوش می رسد، باید ذره بین 
نظارتی سازمان بازرسی و مجلس، روی دیگر باشگاه های دولتی نیز قرار 
گیرد. در این بین خبر می رسد که برخی تیم های صنعتی و نفتی در 
سایه جلب شدن توجهات به اس��تقالل و پرسپولیس، در فصل 
نقل و انتقاالت حتی با رقم هایی باالتر از دو تیم بزرگ پایتخت 

بازیکنان موردنظرشان را جذب می کنند. 
به همین خاطر ضروری است که نظارت فعاالنه ای در فصل نقل 
و انتقاالت از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی بر رقم هایی که در 
فصل نقل و انتقاالت مطرح می شود، صورت گیرد و با نظارت 
روی قراردادهای امضا شده با برخی مدیران، مربیان و دالالن 
باشگاه های دولتی که با دست درازی به بیت المال در فصل 
نقل و انتقاالت برای خودشان کیسه ای دوخته اند به شدت 
برخورد شود تا ولنگاری مالی و حیف و میل بیت المال در 
فوتبال باشگاهی کمتر و با شفاف شدن هزینه ها در مسیر 

مبارزه با فساد در فوتبال گام برداشته شود.

 نيمکت بالتکليف تيم ملی واليبال 
و دغدغه یک انتخاب
تقسیمکاربعداز7ماه

بهمن  سال گذشته بود که مشخص شد داستان کوالکوویچ در والیبال 
ایران به نقطه پایان رسیده و تیم ملی باید با گزینه ای دیگر خود را مهیای 
المپیک کند، اما بعد از گذشت بیش از هفت ماه نیمکت تیم ملی همچنان 
در انتظار یک نام است. نامی که گفته می شود باید والیبال ایران را در بین 

چهار تیم اول المپیک قرار دهد.
هدف گذاری ها عالی است؛ حضور در بین چهار تیم برتر دنیا و المپیک 
بدون شک هدف مهمی است که البته برای رسیدن به آن باید راهی سخت 
و دشوار را طی کرد، اما طی کردن این مسیر که پرواضح است تا چه اندازه 
دشوار خواهد بود، نیاز به یک راه بلد دارد. یک راهنما و یک مربی باتجربه 
بزرگ که البته فدراسیون هنوز در انتخاب آن به یک جمع بندی کامل و 

جامع نرسیده تا نیمکت تیم ملی همچنان بالتکیف باشد.
بازگشت داورزنی به فدراسیون والیبال و حضور دوباره او بر مسند ریاست 
این فدراسیون به دلیل کارنامه قابل قبولی که پیشتر ارائه کرده بود، نقطه 
امیدی بود برای جامعه والیبال، اما با وجود انتظاراتی که از رئیس جدید 
می رفت اوضاع والیبال هنوز بعد از ماه ها سر و سامان نگرفته و بالتکلیفی و 
نگرانی های زیادی را برای دوستداران این رشته به وجود آورده، خصوصاً 
که فدراسیون درصدد برپایی فصل جدید رقابت های لیگ برتر است، اما 
در ال به الی این تالش ها که می تواند نقطه  عطفی برای والیبالیست های 
ایران باشد، روشن نشدن تکلیف سرمربی تیم ملی دغدغه ها و نگرانی های 
خاص خود را به دنبال دارد، چراکه به نظر می رسد انتخاب سرمربی تیم 
ملی به چالشی بزرگ برای فدراسیون تبدیل شده که بعد از گذشت ماه ها 

هنوز به هیچ سرانجام مثبتی نرسیده است.
اگرچه هنوز هیچ کس با قاطعیت تمام نمی تواند بگوید رقابت های المپیک 
برگزار می ش��ود یا نه، اما بدون تردید باید بنا را به برگزاری این رقابت ها 
گذاشت و روند آماده س��ازی تیم ملی را برای حضوری پرقدرت در این 
مسابقات از سر گرفت. ضمن اینکه برنامه کامل مسابقات لیگ ملت های 
والیبال در س��ال 2021 از س��وی فدراس��یون جهانی این رشته نشان 
می دهد که دنیا درصدد بازگشت به زندگی عادی یا حتی مسالمت آمیز 
با کروناست وقتی نمی توان هیچ صحبت دقیقی در خصوص پایان این 
داستان شوم متصور شد. در واقع اعالم برنامه بازی های لیگ ملت های 
والیبال دلیل خوبی است برای سرعت بخشیدن به کارها و روشن کردن 
هرچه س��ریع تر تکلیف تیم ملی، وقتی قرار نیس��ت پروند مس��ابقات 

بین المللی برای همیشه بسته شود.
داس��تان اما وقتی نگران کننده می ش��ود ک��ه بعد از گذش��ت ماه ها از 
صحبت های تقوی، دبیرکل فدراسیون والیبال، این گونه استنباط می شود 
که آقایان تازه تقسیم وظایف کرده اند: »بعد از بررسی های فراوان، هیئت 
رئیسه فدراسیون به این نتیجه رسید که فدراسیون باید بار را به دوش 
بکشد و هدف بزرگ را مدنظر قرار دهد. تمام بررسی ها را به هیئت رئیسه 
ارائه دادیم و گفتیم آنها اولویت را مشخص کنند. اکثر اعضا نیز صعود به 
یک پله باالتر در بازی های المپیک را اولویت و آرمان فدراس��یون قرار 
داده اند که البته هدف سختی است. اما این تصمیم هیئت رئیسه بود که 

به رغم تمام مشکالت و سختی ها فدراسیون باید بار را به دوش بکشد.«
بدون شک همانطور که تقوی نیز بدان اشاره دارد، تعداد مربیان درجه 
یک که سابقه حضور و کسب مدال در المپیک را داشته باشند زیاد نیست. 
از سوی دیگر جلب رضایت این مربیان و رسیدن به نقطه نظر مشترک با 
آنها نیز بحثی جداگانه است که می تواند مسیر مذاکره را در صورت یافتن 
گزینه مورد نظر سخت تر کند. با وجود این مسئله حائز اهمیت این است 
که فدراسیون ماه ها زمان از دست داده و حاال تازه به یک جمع بندی کلی 
رسیده که این وظیفه به عهده چه کسی باشد و با چه اهدافی باید سرمربی 
آینده تیم ملی انتخاب شود. بدون تردید این اهمال کاری و از دست دادن 
زمان می تواند به ضرر تیم ملی والیبال ایران تمام شود، خصوصاً که چیزی 
به شروع مسابقات لیگ نیز باقی نمانده است، اما تیم ملی سرمربی ندارد 

که بخواهد برای انتخاب بهترین نفرات بازی ها را رصد کند.
البته افشاردوس��ت، عضو هیئت رئیسه فدراس��یون می گوید در صورتی 
که روند انتخاب سرمربی تیم ملی از زمانی که برای آن در نظر گرفته ایم،  
طوالنی تر شود، کمیته دیگری دیدارهای لیگ را رصد و بازیکنان شایسته و 
آماده را انتخاب خواهد کرد. هرچند که به نظر نمی رسد هیچ مربی تراز اول 
و با تجربه ای  بپذیرد که نفراتش را نه خودش که دیگری برگزیند. حال آنکه 
تعلل بیشتر در انتخاب سرمربي، آن هم در حالی که لیگ در آستانه برگزاری 
است و سرمربی جدید باید از دل این لیگ نفراتش را انتخاب کند و به شناخت 
کافی از آنها برسد، می تواند کار را برای کادر فنی جدید و حتی نفرات تیم ملی 

سخت تر کند اگر به راستی هدف حضور در بین چهار تیم برتر باشد.

فرآيندانتخاب
يکگزينهمناسبسختوزمانبراست

زمان زیادی از جدایی کوالکوویچ  از نیمکت 
تیم ملی والیب��ال ایران می گ��ذرد و تقریباً 
می توان گفت که از بهمن س��ال گذش��ته 
فدراسیون به این مس��ئله آگاهی داشته که 
با این مرب��ی ادامه هم��کاری نخواهد داد و 
باید به دنبال گزینه ای دیگر برای حضور در 
المپیک باشد. انتخابی که هرچه سریع تر باید 
انجام شود تا تیم ملی از این بابت و سوخت 
شدن زمان آسیب نبیند. با وجود این شخصاً 
بر این باورم که یک انتخاب اصلح و خوب، حتی اگر زمان بر هم باشد خیلی 
بهتر از انتخاب سریع یک مربی متوسط است. از سوی دیگر فدراسیون والیبال 
و شخص داورزنی تجربه الزم را در این زمینه دارند و تحلیل بنده این است که 
فدراسیون در حال رایزنی با گزینه های مختلف برای رسیدن به یک جمع بندی 
مناسب است. ازطرف دیگر نباید فراموش کرد که گزینه مناسب که مایل به 
همکاری با ایران باشد و با شرایط ما کنار بیاید و البته آزاد هم باشد و مانعی برای 
جذب او وجود نداشته باشد خیلی زیاد نیست. همین مسئله کار فدراسیون را 
در انتخاب سخت و زمان بر می کند. در واقع فدراسیون برای انتخاب سرمربی 
با یک فرآیند سخت رو به رو است،  خصوصاً که به دنبال گزینه ای مي گردد که 
از لحاظ فنی و کیفی در سطح باالیی باشد تا والیبال ایران بتواند در المپیک 
نمایشی قابل قبول ارائه دهد و به جایگاهی مناسب دست یابد. اما یافتن چنین 
گزینه واجد شرایطی کار ساده ای نیس��ت. با این حال باید به روند انتخاب 
سرمربی سرعت ببخشند. هرچند که باز هم تأکید می کنم دو ماه هم دیرتر 
سرمربی تیم ملی انتخاب شود، اما گزینه مناسبی روی نیمکت این تیم بنشیند 
خیلی بهتر از آن است که با سرعت اما یک مربی نه چندان مناسب و متوسط را 
برگزینیم. با وجود این امیدوارم فدراسیون با گزینه ای مناسب به توافق برسد 
و تیم ملی والیبال بتواند حضوری پرقدرت و چشمگیر در المپیک داشته باشد 

و با موفقیت و دست پر از این رقابت ها بازگردد.

بهروز عطايی

کارشناس والیبال


