
ادام�ه بررس�ي 
سعيد احمديان

   گزارش
پرونده قرارداد 
سرمربي بلژيکي 
در جلسه شنبه کميسيون اصل نود مجلس پس 
از نامه تهديدآميز فيفا درباره تعليق، نشان داد 
که نمايندگان براي مبارزه با فساد در فوتبال و 
برخ�ورد با متهم�ان پرون�ده ويلموتس گيت 
اراده اي جدي دارند، مسئله اي که فدراسيون 
جهاني فوتبال ه�م نمي تواند مانع آن ش�ود.

مجلس پ��اي کار ايس��تاده و نام��ه تهديدآميز 
فيفا ب��راي تعلي��ق فوتبال هم س��بب نش��ده 
بهارستان نشينان پا عقب بگذارند. بررسي حيف 
و مي��ل بيت المال در پرون��ده ويلموتس يکي از 
دغدغه هاي جدي نمايندگان ش��ده است و آنها 
جلسه پشت جلسه مي گذارند تا از ترکمانچايي 
که ي��ک غرامت 170ميلياردي روي دس��تمان 
گذاشته، رمزگش��ايي کنند و مديران متهم اين 
پرونده را به دادگاه بکش��انند. در اين راستا عصر 
ش��نبه و در اولين روز کاري مجل��س در هفته 
جديد، کميسيون اصل نود براي چندمين بار در 
هفته هاي اخير، ميزبان مديران وزارت ورزش و 
فدراسيون فوتبال بود که براي پاسخگويي درباره 
اتهاماتي که در پرونده ويلموتس متوجه آنهاست 

به بهارستان فراخوانده شده بودند.
 مهدي علي نژاد معاون ورزش قهرماني و حرفه اي 
وزارت ورزش، جمشيد تقي زاده معاون پارلماني 
وزارت ورزش به همراه مهدي تاج رئيس س��ابق 
فدراس��يون فوتبال، حيدر بهاروند سرپرست و 
محمود اسالميان نايب رئيس فدراسيون فوتبال 
مديراني بود که در جلسه با نمايندگان کميسيون 
اصل نود حاضر ش��دند و مستنداتي را که درباره 
اين قرارداد داشتند به مجلسي ها ارائه دادند، آن 
هم در جلسه اي که چهار ساعت طول کشيد. به 
گفته نمايندگان اين جلس��ات ادامه دارد و آنها 
مي خواهند در اولين فرص��ت پرونده ويلموتس 
گي��ت را تکميل کنن��د و در اين بي��ن گويا تير 
مديران فدراسيون فوتبال که با گرا دادن به فيفا 
و چماق تعليق مي خواستند مجلس عقب بکشد 

به سنگ خورده است.

  تاج تسليم شد!
پذيرش ضعف و کوتاهي در ق��رارداد ويلموتس 
از سوي مس��ئوالن فدراس��يون فوتبال يکي از 
خروجي هاي جلسه ش��نبه کميسيون اصل نود 
با مديران فوتبال و وزارت ورزش بود. تاج و ساير 
متهمان ويلموتس گيت اگرچه از اين قرارداد در 
رسانه ها دفاع مي کنند، اما در مجلس گويا سرانجام 
پذيرفته اند که ضعف شان چنين نتيجه اي را براي 

اين پرونده در فيفا رقم زده است.
 علي خضريان، س��خنگوی کميسيون اصل نود 
مجلس در گفت وگويي که ب��ا خبرگزاري خانه 
ملت داشته، درباره جلسه عصر شنبه گفته است: 
»متأس��فانه برای ما محرز ش��ده که فدراسيون 
فوتب��ال از تجربيات تلخ  گذش��ته درس عبرت 
نگرفته و خودش��ان هم با توجه ب��ه تيم حقوقی 
ضعيفی که اعزام کرده بودند، اين موضوع را تأييد 
کردند. بنابراين بررسی پرونده قرارداد ويلموتس 
کماکان در کميس��يون اصل نود تا زمان روشن 
ش��دن ابعاد آن ادامه دارد تا اگر فردی از جايگاه 

خود سوءاستفاده کرده با آن برخورد شود.«
  شانه خالي کردن از زير پرونده متعفن!

با وجود مش��خص ب��ودن نق��ش وزارت ورزش و 
فدراس��يون فوتبال در خس��ارت 170 ميلياردي 
ويلموت��س گيت ب��ه بيت المال به نظر مي رس��د 
دولتي ها با توجه به بيانيه معاونت حقوقي رياست 
جمهوري درباره اينک��ه دولت اج��ازه نظارت بر 
قراردادهاي امضا ش��ده در فدراسيون ها را ندارد، 
مي خواهند پاي خود را از اين قرارداد کنار بکشند.

 توجيه معاونت حقوقي دولت با واکنش تند يکي 
از اعضاي هيئت رئيس��ه مجلس روبه رو ش��ده و 
حجت االس��الم عليرضا س��ليمی، عضو هيئت 
رئيسه مجلس در يادداشتي نوشته است: »چگونه 
معاونت حقوقی خود را فارغ از مسئوليت می داند 
و می  گويد به ما ربطی ندارد! فدراسيون از درآمد 
خود اين پرداخت را نداشته، بلکه از پول تک تک 
مردم آن را پرداخت کرده است. چگونه شما خود را 
بی تفاوت نسبت به اين مسئله می دانيد. برای اين 
بنده جالب است، آنقدر الشه اين قرارداد ننگين 
متعفن است که هيچ کس حاضر نيست مسئوليت 

آن را بپذيرد، نه وزير ورزش، نه فدراس��يون، نه 
معاونت حقوقی و نه ... آيا همين نکته به تنهايی 
برای ش��ما و ما برای درس عبرت کافی نيست. 
لطفاً به جای شانه خالی کردن از زير بار اين الشه 
متعفن، بفرماييد به عنوان يک ايرانی چه اقدامی 
برای جلوگيری از اين خس��ارت يا  خسارت های 

مشابه مانند کرسنت و... انجام داده ايد.«
 دخالت نه، مبارزه فساد بله

همچنين جلسه شنبه کميسيون اصل نود براي 
بررسي پرونده ويلموتس نشان داد که آنها اصرار 
به پيگيري اين پرونده دارند و نامه تهديدآميز فيفا 
سبب نشده تا دس��ت نگه دارند. به همين خاطر 
س��خنگوي کميس��يون اصل نود در واکنش به 
نامه فيفا مبني بر تعليق به دليل احضار مديران 
فوتبال به سازمان بازرسي، شائبه دخالت نهادهاي 
غيرفوتبالي در فوتبال را رد کرده و گفته اس��ت: 
»س��ازمان بازرسی کل کش��ور در اطالعيه خود 
در خصوص متهمان پرونده ويلموتس و معرفی 
هش��ت نفر به دليل اهمال کاری به دادسرا، نامی 
از اشخاص حقيقی يا حقوقی نبرده است و اشاره 
فيفا به مديران ارشد فدراسيون، خط دهی از داخل 
کشور و البته برداشت آنها از اخبار رسانه هاست، 
نه اخبار رس��می سازمان بازرس��ی کل کشور. از 
اين رو اقدام سازمان بازرسی دخالت در مديريت 

فدراسيون فوتبال نبوده است.«
خضريان اشاره کرده که مبارزه با فساد به معناي 
دخالت در امور فدراس��يون  فوتبال نيست و فيفا 
نمي تواند ايرادي به آن بگيرد: »بحث فس��اد در 
فوتبال و سوءاس��تفاده از جايگاه ها آنقدر روشن 
است که طی سال های گذشته بر اساس شکايت 
برخی از کشورها به دادگاه سوئيس در خصوص 
فساد برخی از مديران فيفا، متخلفان توسط پليس 
اين کشور دستگير و دادگاهی ش��دند. بنابراين 
فيفا بايد بپذيرد که جمهوری اس��المی ايران در 
اين زمينه طبق قوانين خودش رفتار می کند، نه 
موضع فيفا. همچنين معتقديم برخورد با متخلفان 
با مباحث مديريتی و تخصصی فدراسيون فوتبال 
مرز کاماًل مشخصی دارد. در حال حاضر فسادها 
يا سوءاستفاده هايی در فدراسيون فوتبال در تمام 

اين س��ال ها رخ داده که می تواند پای نهادهای 
ذی ربط از جمله سازمان بازرسی و دادستانی را 
به پرونده فوتبال باز کند، بدون اينکه فيفا بتواند 

کوچک ترين ايرادی به اين مسئله وارد کند.«
عالوه ب��ر خضريان، س��يدنظام الدين موس��وي 
مس��ئول پرونده ويلموتس در کميسيون اصل 
نود هم پس از اين جلس��ه در گفت وگويي که با 
خبرگزاري ايرنا داش��ت، تأکيد کرد که مجلس 
به دنبال مبارزه با فس��اد در فوتبال است، همان 
چيزي که فيفا نيز بر آن تأکيد دارد: »کميسيون 
اصل نود درباره ابعاد غيرفوتبالی اين موضوع ورود 
پيدا می کند و بخش هايی که مربوط به دخالت در 
کار فدراسيون فوتبال از منظر فدراسيون جهانی 
فوتبال )فيفا( اس��ت در دس��تور کار کميسيون 
اصل نود قرار ندارد. موضوع احتمال تبانی، ارتشا، 
کالهبرداری و جرم در مفهوم کالن آن فساد در 
پرونده ويلموتس در دستور کار کميسيون است. 
اينها موارد و مسائلی است که فدراسيون جهانی 
فوتبال هم بر آن تأکيد دارد و حاکميت ها مجازند 

به آن ورود کنند.«
 پرونده لکسوس و پول هاي گم شده هم 

روي ميز مي آيد 
در حالي اين روزها رسيدگي به پرونده ويلموتس 
در مجلس ادامه دارد که نماين��دگان قصد دارند 
پرونده هاي ديگر فساد در فوتبال را که در مجلس 
قبلي خاک خورده اس��ت هم روي مي��ز بياورند، 
تصميمي که مي تواند به سالم سازي فضاي فوتبال 
کمک کن��د. در اين رابطه خضريان، س��خنگوي 
کمسيون اصل نود در مصاحبه اش با خبرگزاري خانه 
ملت به موارد ديگري از فساد در فوتبال هم اشاره 
کرده است که به اين پرونده ها در مجلس  رسيدگي 
خواهد شد: »مواردي مانند از بين رفتن منابع فوتبال 
ايران در فيفا با سندسازی ها در فدراسيون فوتبال، 
تبانی برای پيروزی شرکت تبليغاتی کانون ايران 
نوين، اتهام دريافت دو دستگاه خودروی لکسوس از 
سوی مديران فدراسيون و سازمان ليگ، مشخص 
نشدن تکليف پول های فوتبال ايران و چندين مورد 
پرونده های مالی که مورد رسيدگی قرار نگرفته اند، 

از جمله اين پرونده ها هستند.«
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شيوا نوروزی

نویدکیا و رؤیایی که محقق شد
سال ها برای تيم محبوبش بازی کرد و در اين مدت وفاداری اش به همه 
ثابت شد. محرم نويدکيا همان بازيکنی است که پيراهن سپاهان را سال ها 
به تن داش��ت و موفقيت های زيادی را نيز با اين تيم کسب کرد. هافبک 
اصفهانی برای تيم شهرش زحمات زيادی کشيد و در نهايت نيز با پيراهن 
سپاهان از مستطيل سبز خداحافظی کرد. حاال بعد از سال ها فرصتی پيش 
آمده که کاپيتان سابق به عنوان سرمربی روی نيمکت بنشيند. قلعه نويی 
استعفا داده و محمدرضا ساکت هم دوباره مديرعاملی باشگاه را به دست 
گرفته است. در کل شرايط از هر نظر برای سرمربيگری محرم آماده است. 
ضمن اينکه سرمربی جديد از محبوبيت زيادی نزد هواداران برخوردار است 
و حمايت هواداران طاليی پوشان قطعاً تأثير زيادی در عملکرد او خواهد 
داشت. در اين بين نکته اي که وجود دارد، اين است که نويدکيا نيز مانند 
ديگر بازيکنان شناخته شده ايرانی برای ورود به عرصه مربيگری به جای 
آنکه کارش را از تيم های پايه و ليگ های پايين تر شروع کند به يک باره سر 

از ليگ برتر و نيمکت يک باشگاه مدعی و متمول درآورده است!

حدود شش ماه 
فريدون حسن

     واليبال
از جدايي ايگور 
 ، ي�چ و کو ال کو
س�رمربي صرب تيم ملي واليبال کش�ورمان 
مي گذرد. شش ماهي که تصور مي شد طي آن 
سرمربي جديد تيم ملي المپيکي ايران معرفي 
ش�ود، اما هرچه جلوتر آمديم کار بيشتر گره 
خورد تا هنوز به طور قطع مش�خص نباشد که 
چه کسي قرار است هدايت تيم ملي ايران در 
آوردگاه مه�م المپي�ک را برعه�ده بگي�رد.

محمدرضا داورزن��ي از روزي که دوباره س��کان 
رياست فدراسيون اين رشته را به دست گرفته با 
اصرار زياد از آوردن يک مربي درجه يک خارجي 
براي کس��ب نتيجه مطلوب در المپيک س��خن 
گفته است. جالب اينکه جناب رئيس در اين راه 
حتي با برگزاري نشست هم انديشي و استفاده از 
نظر کميته فني سعي در آن داشته که حرف خود 
را به کرسي بنشاند، اما هر بار نتيجه عکس گرفته 
و تقريباً اهالي واليب��ال متفق القول بر اين باورند 
که يک مربي کاربلد داخلي هم مي تواند ما را در 

المپيک به نتيجه دلخواه برساند.
با اين حال داورزني به رغم تمامي اين واکنش ها 
و حتي برخالف آنچه در ديدار واليباليست هاي 
جوان کش��ورمان در ديدار با مقام معظم رهبري 
گذش��ت، هنوز اصرار به اس��تفاده از س��رمربي 
خارجي براي تي��م ملي واليب��ال دارد. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه ای روز 16 م��رداد 98 در جريان  
ديدار جمعی از جوان��ان نخبه و صاحب مدال در 
المپيادهای علمی وجهان��ی و همچنين اعضای 
تيم ملی واليبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی 
جهان ايس��تادند با اش��اره به قهرمانی تيم ملی 
واليبال جوانان کشور کسب اين موفقيت بزرگ 
را با س��رمربی ايرانی بسيار خرسند کننده و مهم 
دانس��تند و تأکيد کردند: »من هم��واره معتقد 

بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور شايسته 
است سرمربی ايرانی داشته باشند.«

با توج��ه به اي��ن مس��ائل و اتفاق��ات رخ داده و 
گمانه زني ها و نظرهاي مثبت روي انتخاب گزينه 
داخلي براي تيم هاي ملي از جمله واليبال اصرار 
بيش از حد داورزن��ي براي ب��ه کارگيري مربي 
خارجي قابل تأمل اس��ت. اصراري ک��ه ديروز با 
رسانه اي ش��دن خبر توافق فدراسيون واليبال با 
سرمربي سابق تيم ملي روسيه به اوج خود رسيد.

  آلکنو از تأييد تا تکذيب
در حالي که کميته فني انتخاب س��رمربي تيم ملي 
واليبال تنها يک جلسه تشکيل داده و فقط تصويب 
کرده بود که در صورت استفاده از مربي خارجي بايد 
يک مربي تراز اول به ايران بيايد، صبح ديروز رسانه ها 
از توافق نهايي فدراسيون با والديمير آلکنو، سرمربي 
53ساله سابق روسيه خبر دادند. الکنو مربي موفق 
روس در رده ملي و باشگاهي است. اين خبر در حالي 
که هنوز به درستي تأييد نش��ده بود، يک خبرنگار 
روسی نزديک به اين مربی در گفت وگو با تسنيم گفت: 

»من دو روز قبل با آلکنو تماس گرفتم. او نمی خواهد 
اصاًل در مورد پيش��نهاد ايران صحبت کند. حداکثر 

چيزی که آلکنو گفته اين است که حرفی ندارد.«
  کميته فني بدون حکم!

مطرح ش��دن نام س��رمربي روس براي هدايت 
تيم ملي واليبال اي��ران بالفاصله با عکس العمل 
چهره هاي مط��رح واليب��ال مواجه ش��د. بهنام 
محمودی، پيشکس��وت واليبال ب��ا اعالم اينکه 
کميته فني هيچ حکمي ندارد، اظهار داشت: »در 
جلسه هيئت رئيسه پيش��نهاد داده بودم کميته 
فنی تشکيل شود تا در مورد آينده تيم ملی واليبال 
ايران تصميم گيری کند که خوشبختانه اين اتفاق 
هم رخ داد. درخواس��ت کرده بودم برای انتخاب 
س��رمربی تيم ملی نظرات فنی جمع آوری شود 
که در جلسه کميته فنی اين امر نيز محقق شد. 
نام چند گزينه مطرح شد تا اعضای کميته فنی 
شرايط آنها را بررسی کنند و قرار شد اولويت بندی 
صورت گيرد. با اين حال بايد سياست فدراسيون را 
پرسيد، ما در واقع نقش کميته مشورتی را داريم. 

همه بايد ب��رای کمک به واليب��ال تالش کنند و 
هدف ما هم همين است.«

محمود افشاردوس��ت، دبيرکل س��ابق فدراسيون 
واليبال هم اظهار داشت: »هميشه نام 15، 16 نفر برای 
هدايت تيم ملی واليبال ايران مطرح است و هر کسی 
می تواند از اين گزينه ها نام ببرد. همه اعضای کميته 
فنی گفتند که چون شرايط تيم ملی به گونه ای است 
که می تواند جزو برترين های المپيک باشد، می توان 
از مربی خارجی سطح باال استفاده کرد. البته هميشه 
اعالم کرده ام که نظر ش��خصی من استفاده از مربی 
ايرانی بوده، اما نظر جمع اس��تفاده از مربی خارجی 
است و چون تصميم به اين شکل گرفته شده، همه بايد 

حمايت کنيم تا بهترين گزينه انتخاب شود.«
   با هيچ گزينه اي گفت وگو نشده است

با انتشار اين اخبار و گمانه زني ها، فدراسيون واليبال با 
انتشار بيانيه اي اعالم کرد: »برخی رسانه ها فهرستی 
از گزينه های هدايت تيم ملی را منتشر کرده اند که 
به هيچ عنوان مورد تأييد فدراسيون واليبال نيست. 
تأکيد می شود که فدراسيون واليبال تاکنون با هيچ 
گزينه ای ب��رای هدايت تيم ملی کش��ورمان وارد 
گفت وگو و مذاکره نش��ده است و فهرست منتشر 
شده در حد گمانه زنی های رس��انه ای بوده و مورد 
تأييد نيست. گزينه های نهايی فدراسيون واليبال 
برای هدايت تيم ملی، بر اساس جمع بندی و تصميم 
کميته فنی، مشخص و اعالم خواهد شد. دومين 
نشست کميته فنی و اتاق فکر فدراسيون واليبال 
برای انتخاب س��رمربی تيم ملی س��اعت 10 روز 

چهارشنبه 19 شهريورماه برگزار می شود.«
به اين ترتي��ب بايد منتظر روزه��اي آينده ماند، 
روزهاي سرنوشت سازي که آينده واليبال ايران 
به آنها گره خورده است. روزهايي که بايد ديد در 
پس آن يک مربي کارآمد داخلي هدايت تيم ملي 
را برعهده مي گيرد يا کار مطابق ميل داورزني به 

يک خارجي سپرده مي شود.

یک خارجي درجه یک براي المپیک مي آید؟
رأي منفي کميته فني فدراسيون واليبال به انتخاب سرمربي داخلي!

دنيا حيدري

سازهای مخالف در وزارت ورزش!
بی پولی و کمبود بودجه در ورزش حرفه ای يک معضل جدی به حساب 
می آيد، اما معضل بزرگ تر از آن سوءمديريت و سازهای مخالفی است که در 
باالترين نهاد ورزش کشور وجود دارد، ولی مسئوالن اين واقعيت را کتمان 
می کنند و با فرافکنی های مديريتی از کنارش رد می شوند. البته اين ترفند 

هميشه هم جواب نمی دهد و باالخره يک روز حقيقت عيان می شود. 
اوايل تيرماه علی نژاد، معاون وزير ورزش در مراس��م رونمايی از س��ايت 
فدراسيون کشتی صراحتاً عنوان کرد دبير، رئيس اين فدراسيون می تواند 
از توانايی هايش برای جذب اسپانسر در کشتی استفاده کند. اتفاقاً عليرضا 
دبير همين کار را انجام داد و موفق شد بودجه ای از مجلس به عنوان کمک 
به ورزش اول کشور بگيرد، اما برخی از وزارتی ها نسبت به اين اقدام موضع 
گرفتند. ژاله فرامرزيان، معاون مالی و توس��عه منابع انسانی وزارتخانه در 
تازه ترين اظهاراتش گفته اگر قرار باشد فدراسيون ها از طريق البی منابعی 
را به خودشان اختصاص دهند، آن وقت ديگر نبايد کسی از وزارت ورزش 
توقع داشته باشد که بر اساس منابعی که دارد با فدراسيون ها تعامل داشته 
باشد. ضمن اينکه فدراس��يون هايی که توان البی کردن ندارند، متضرر 
می شوند! صحبت های دو معاون در يک وزارتخانه آنقدر با هم تناقض دارد 

که نمی دانيم کدام را بايد مالک قرار دهيم. 
بودجه ای که رئيس فدراسيون کشتی از طريق مجلس گرفته به حساب 
وزارتخانه واريز شده و وزارت نيز جلوی آن را گرفته است. ماه هاست که 
مسئوالن از ورزشکاران، مربيان و مديران می خواهند اوضاع جامعه و 
کشور را درک کنند و خود را با شرايط اين روزها وفق دهند. از يک طرف 
تحريم های ظالمانه، مشکالت اقتصادی و باال رفتن نرخ ارز و از سوی 
ديگر هم شيوع ويروس کرونا و بحران حاصل از آن، ورزش کشور را با 
چالش های زيادی روبه رو کرده است. در اين وانفسا مديران ارشد ورزش 
به جای ارائه راهکار و مديريت اوضاع به وجود آمده فقط از ورزشکاران، 
مدال آوران و مربيان شان توقع همکاری و درک اوضاع را دارند. در حالی 
که هيچ قدمی برای مديريت گردش مالی هنگفت فوتبال برداش��ته 
نمی ش��ود و هر زمان هم که نياز باشد مس��اعدت الزم برای پرداخت 
بدهی ها و پاداش ها صورت می گيرد. حاال هم که يک رئيس فدراسيون 
با رايزنی توانسته بخشی از کسری بودجه فدراسيونش را تأمين کند با 

موضع گيری های منفی وزارت مواجه شده است.
کشتی ورزش اول کشور است، اما بودجه اش در مقابل فوتبال پرحاشيه 
بسيار ناچيز است. کشتی يک سال حساس را پيش رو دارد و در المپيک 
توکيو نيز همانند ادوار گذشته بار اصلی مدال آوری را به دوش خواهد 
کشيد. مشکل اينجاس��ت که بودجه در نظر گرفته شده کفاف دخل و 
خرج آنها را نمی دهد و اگر شرايط همين گونه پيش برود، آينده تاريکی 
در انتظار کشتی خواهد بود. دبير طبق گفته علی نژاد، از توانايی هايش 
برای گرفتن بودجه بيشتر استفاده کرد، اما اين مسئله هم با برخوردهای 
متناقض وزارت با مشکل مواجه شده اس��ت. اينکه معاون حرفه ای و 
قهرمانی وزير يک چيز می گويد و معاون مالی و توس��عه منابع انسانی 
وزارت آن را قبول ندارد، از آن دست اختالفات  سازمانی است که بايد 
زودتر از اينها مرتفع   می ش��د تا دودش به چشم رش��ته های مدال آور 
نرود. نمی توان از يک طرف به يک رشته مدال آور و ريشه دار به داليل 
مختلف بودجه کافی اختصاص نداد و از طرف ديگر اجازه برطرف کردن 
کس��ری بودجه را نيز نداد. البی گری در حالی از س��وی خانم معاون 
مصداق بی قانونی خوانده شده که همه ما می دانيم بسياری از چالش ها 
و مشکالت ورزشی سال هاس��ت که با البی گری و رايزنی های مختلف 
داخلی و خارجی رفع و رجوع شده و می شود. انتظار می رود در روزهای 
سخت اقتصادی و کرونايی به جای سنگ اندازی و بهانه تراشی، اهالی 

ورزش در جهت بازگشت به مسير موفقيت حمايت شوند.

استارت موفق انگليس، فرانسه، بلژيک و پرتغال 
در ليگ ملت ها

دوئل هاي سخت اسپانیا و ایتالیا
رقابت های ليگ ملت های اروپا شب گذشته با برگزاری چهار ديدار ديگر 
از گروهای دوم و سوم پيگيری شد که طی آن انگليس، فرانسه، بلژيک 
و پرتغال به برتری رسيدند و در ادامه ايتاليا و هلند نيز امشب در دومين 

هفته اين رقابت ها به مصاف هم می روند.
  اولين برد قهرمان جهان

در گروه يک، فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 شب گذشته در نخستين 
ديدار خود در رقابت های ليگ ملت های اروپا موفق به کسب هر سه امتياز 
بازی شد. خروس ها که مهمان سوئد بودند گام نخست را با برتری يک 
بر صفر برداشتند. نتيجه ای که می توانست صدرنشينی گروه سه را برای 
فرانسه به دنبال داشته باش��د، اما نه وقتی پرتغال با نتيجه جالب توجه 
4بر يک کرواسی را از سد راه برداشت و همين مسئله کافی بود تا دشان 
از کليت بازی جز نتيجه راضی نباشد: »برنده شديم، اما همه چيز در حد 
ايده آل نبود. مشخص است که برای حمله بايد بهتر کار کنيم، به خصوص 
مقابل حريفی که 2-4-4 بازی می کند.« يکی ديگر از مسائلي که ذهن 
دشان را درگير کرده اين بود که آنتوان گريزمان، ستاره فرانسوی بارسلونا 
در جريان پيروزی يک بر صفر فرانسه مقابل سوئد يک پنالتی از دست داد 
و اين سومين پنالتی پياپی از دست رفته او برای تيم ملی کشورش است 

که نشان می دهد دشان بايد فکری به حال پنالتی زن تيمش بکند.
  جشنواره گل در غياب رونالدو

در ديگر بازی اين گروه، اما پرتغال با بردی پرگل شبی هيجان انگيز را رقم 
زد. نتيجه ای که صدرنشينی را از آن ياران رونالدو کرد، آن هم در شبی 
که فوق ستاره پرتغالی ها به دليل نيش زنبور نتوانست تيم ملی کشورش 
را همراهی کند و از روی سکوها به تماشای شاهکار هم تيمی هايش برابر 
کرواسی نشست. اگرچه سانتوس بعد از پيروزی شاگردانش در اين بازی 
گفت که رونالدو اين تيم را در س��فر به سوئد همراهی می کند، اما حتی 
سرمربی پرتغال هم نمی داند عفونت انگشت رونالدو که به دليل نيش يک 
زنبور رخ داده، شرايط را برای حضور او در بازی بعدی مهيا می کند يا نه. 
با وجود اين آنچه سانتوس بعد از بازی با کرواسی برايش اهميت داشت، 
عملکرد قابل توجه شاگردانش بود و بس. داليچ هم در پايان اين شکست 
تلخ تأکيد کرد که پرتغال به طور کامل روی کرواسی اشراف داشت، اما اين 

تيم بايد برای ديدارهاي بعدی اشتباهاتش را جبران کند.
  هميشه شانس با ما يار نخواهد بود

در گروه دوم نيز انگليس با برتری يک بر صفر، سه امتياز بازی نخست را از آن 
خود کرد، اما اين برد دراماتيک در دقايق پايانی و در وقت های اضافه بازي با 
پنالتی که برای ايسلند گرفته شد، می توانست با تساوی به پايان برسد، اما در 
نهايت اين سه شيرها بودند که برنده مسابقه اي شدند که می توان آن را حاصل 
خوش شانسي انگليس خواند. مسئله ای که گرت ساوت گيت، سرمربی تيم ملی 
انگليس نيز به آن اعتراف کرد: »خالق ترين بازيکنان انگليس را در تيمم دارم، اما 
در بازی با ايسلند شانس هم با ما يار بود که توانستيم برنده بازی شويم، خصوصاً 
که حريف نتوانست از پنالتی حساس خود در واپسين لحظات بازی استفاده 
کند و اين به سود ما تمام شد. نبايد فراموش کنيم که هميشه نمی توانيم با 

چاشنی شانس به برتری برسيم و بايد اشتباهاتمان را جبران کنيم.«
 بدون ستاره هايمان هم می توانيم پيروز شويم

در ديگر بازی اين گروه، بلژيک موفق شد دانمارک را با حساب 2 بر صفر 
شکست دهد و صدرنشين گروه شود، آن هم در شرايطی که بلژيکی ها 
سه ستاره اصلی خود )دی بروين، هازارد و کورتوا( را در اين بازی به همراه 
نداشتند. با اين حال اين تيم به يازدهمين برد پياپی خود دست يافت و 
همين مسئله باعث تمجيد مارتينز، سرمربی بلژيک از شاگردانش شد: 
»10 ماه بود که بازی نکرده بوديم و مشکالتی داشتم، اما توانستيم ريتم 
بازی را به دست بگيريم و در غياب ستاره های تيم، شاگردانم واقعاً عالی 

بودند و سه امتياز باارزش را کسب کردند.« 
  فرصتی برای جبران

در ادامه رقابت های ليگ ملت های اروپا، الجوردی پوشان ايتاليا که در 
نخستين ديدار خود با قبول تس��اوی يک- يک مقابل بوسنی متوقف 
شدند، امش��ب در دومين ديدار برابر هلند صدرنش��ين و تنها تيم سه 
امتيازی گروه به ميدان می روند. حاال بايد ديد تيم ملی ايتاليا بعد از دست 
دادن دو امتياز هفته نخست به شادابی الزم برای کسب امتيازهای بازی با 
هلند رسيده يا نه. هرچند که هلندی ها نشان دادند که به اين سادگی ها 

حاضر به از دست دادن امتياز نيستند.

 ارقام نجومی امروز حاصل فوتبال دولتی 
و ارتزاق از جیب مردم است

تا زمانی که فوتبال ما دولتی است و از دولت 
ارتزاق می کن��د، اوضاع به همي��ن منوال 
است و بهتر نمی ش��ود، چراکه مديران ما 
مديران هزينه هستند و از جيب شان خرج 
نمی کنند که دلشان بسوزد. حاال کافی است 
که يک مدير در اي��ن وضعيت بی توجه به 
شرايط حاکم بر جامعه و وضعيت نابسامان 
مردم بدون هيچ دغدغه ای دست در جيب 
مردم کند و به خواسته نابجای اين روزهای 
بازيکنان و مربيان بله بگويد، ديگر نمی توان اوضاع را کنترل کرد. در حالی 
که فوتبال ما نه از لحاظ بازيکن و نه مربی در حد اين اعداد و ارقام نيست، اما 
از آنجايی که فوتبال ما فوتبال نتيجه گرايی است، مديران برای بقای خود 
و حفظ جايگاه شان حاضر به انجام هر کاری می شوند. در واقع ما فضايی را 
ايجاد کرديم که مديران و حتی مربيان برای بقای خود تن به هر خواسته 
غيرمعقولی می دهند تا ماندن ش��ان را تضمين کنند. در چنين شرايطی 
شاهکار فدراسيون در ممنوعيت استفاده از مربی و بازيکن خارجی هم فضا 
را متشنج تر از قبل کرده است. البته می توان اوضاع را کنترل کرد، مگر چند 
بازيکن در فوتبال ما هستند که امکان لژيونر شدن آنها وجود دارد، تعداد 
آنها به انگشتان يک دست هم نمی رسد. مديران عامل باشگاه ها می توانند 
با نه گفتن هماهنگ به اين ارقام غيرمنطقی ش��رايط را آرام تر کنند و به 
خواسته های غيرمعقول برخی بازيکنان و مربيان پايان دهند. متأسفانه نقش 
داللی ها را نمی توان در اين راستا ناديده گرفت. همچنين رابطه ای که اين 
دالل ها با باالدستی ها و گاه حتی مديران باشگاه ها دارند. قيمت های نجومی 
که اين روزها مطرح می شود، اصاًل طبيعی نيست، آن هم در شرايطی که 
هر روز سفره مردم کوچک تر مي شود و کرونا بر کسب و کارهای بسياری 
تأثير منفی گذاشته و خيلی ها را تعطيل کرده است، اما اين مسئله گويا روي 
فوتباليست ها تأثير چندانی نداشته که حاال شاهد ارقام پيشنهادی عجيب و 
غريب از آنها هستيم، به طوری که يکی از 10 ميليارد حرف می زند، آن يکی 
از 12 و ديگری هم از 15 ميليارد؛ کافی است يک مدير برابر اين ارقام کرنش 

کند تا ديگر بازيکنان نيز با نگاه کردن به دست بقيه همين راه را بروند.

رسول کربکندی

کارشناس فوتبال

 تالش  کاپیتان ژیمناستیک 
برای گرفتن سهمیه المپیک

کاپيتان تيم ملی ژيمناستيک اميدوار است در زمستان 99 با درخشش 
در مسابقات قطر برای اولين بار ايران را در ژيمناستيک المپيکی کند. 
سعيدرضا کيخا در جام جهانی باکو به ميدان رفت و به فينال هم راه پيدا 
کرد، اما به خاطر شيوع ويروس کرونا از ادامه رقابت ها و نزديک شدن به 
سهميه المپيک بازماند. کاپيتان تيم ملی هنوز به گرفتن سهميه اميد 
دارد: »خوشبختانه با برنامه ريزی های فدراسيون و حمايت های وزارت 
ورزش و کميته ملی المپيک در رده سوم هستم و فاصله کمی تا کسب 
سهميه المپيک توکيو دارم. به اميد خدا با موفقيت در مسابقات قطر در 
زمستان امسال امتياز الزم را کسب می کنم تا اولين سهميه ژيمناستيک 

ايران در المپيک پس از سهميه بندی شدن را از آن خود کنم.«

محمد بنا باز هم استعفا داد!
محمد بنا، س��رمربی تيم ملی کش��تی فرنگی که اي��ن روزها به دليل 
تعطيلی اردوهای تيم ملی به خاطر ش��يوع ويروس کرون��ا از راه دور 
تمرينات ش��اگردانش را از طريق فضای مجازی زير نظر دارد از سمت 
خود کناره گيری کرد. بنا در گروهی واتساپی که ساير مربيان نيز در آن 
حضور داشتند حالليت طلبيده و عنوان کرده که ديگر سمتی در تيم 
ملی کشتی فرنگی نخواهد داشت. پيش از اين نيز بنا چندين نوبت در 
طول اين سال ها از تيم ملی به بهانه های مختلف کناره گيری کرده بود. 
حاال بايد ديد آيا اين بار هم مسئوالن فدراسيون کشتی برای بازگرداندن 

او اقدامی انجام خواهند داد يا نه.

بهارستان پاي کار ویلموتس گیت
گزارش»جوان« از ادامه بررسي پرونده قرارداد سرمربي بلژيکي در مجلس با وجود نامه تهديدآميز فيفا
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