
ی�اری رس�اندن 
شیوا نوروزی
   گزارش

م  د به م�����ر
ر  ا تعطیلی ب�رد
نیست. شرایط اقتصادی برای بسیاری از هموطنان 
سخت شده، از این رو باید بیش از هر زمان دیگری 
به فکر یکدیگر باشیم. در روزهایی که ارقام نجومی 
فوتبالیست های داخلی در رسانه ها مطرح می شود، 
گروهی از ورزشکاران مدال آور همچنان در مناطق 
محروم حضور پیدا می کنن�د و اقالم جمع آوری 
ش�ده را به دس�ت نیازمندان واقعی می رسانند. 
فعالیت های مؤسسه خادمین علی بن ابیطالب)ع( 
اگرچه با همت رسول خادم، قهرمان و رئیس اسبق 
فدراسیون کشتی پا گرفته، اما بسیاری از چهره های 
شناخته شده ورزش کشور با حضور در فعالیت های 
این خیریه س��هم بس��زایی در یاری رس��اندن به 
همنوعانمان ایفا می کنند. س��اخت مدرس��ه در 
مناطق محروم، اج��رای طرح های اش��تغالزایی 
بان��وان در مناطق محروم و توزی��ع اقالم غذایی و 
بهداش��تی از جمله اقدامات این گروه بوده است. 
بهمن عسگری یکی از ملی پوش��انی است که در 
این فعالیت ها حضور دارد و به گفته خودش اثرات 
معنوی آن را نیز به عینه در زندگی اش دیده است. 
اولین کاراته کار  المپیکی کشورمان در گفت وگو با 

»جوان« خود را یکی از خادمان مردم نامید. 
   اثرات مثبت در زندگی

قهرمان کاراته جهان با اینکه دیرتر از س��ایرین به 
این گروه خیریه پیوس��ته، اما انگیزه زیادی برای 
گره گش��ایی از گرفتاری های م��ردم دارد. بهمن 
عس��گری در ابتدای صحبت هایش به این مسئله 
اش��اره کرد: »در فضای مجازی با مؤسسه خیریه 
خادمین علی بن ابیطالب)ع( آشنا ش��دم و بعد از 
آن هم سجاد گنج زاده در جمع اعضای این خیریه 
حضور یافت و با آنها هم��کاری کرد. در خانواده ای 
بزرگ ش��دم که از کودکی می دیدم م��ادر و پدرم 
در کارهای خیریه شرکت می کنند و در حد وسع 
خودمان به م��ردم یاری می رس��انند. می دانم که 
ثواب این کارها به زندگی مان برمی گردد و قصدم 
این بود که قدم کوچکی ب��رای نیازمندان بردارم. 
خوش��حالم که با رس��ول خادم از این طریق آشنا 
شدم. او فعالیت های زیادی در امور خیریه داشته 
است. سه، چهار ماهی بیش��تر از حضورم در کنار 
سایر ورزش��کاران در این خیریه نمی گذرد، اما در 
همین مدت کم هم اثراتش را در زندگی  ام دیده ام. 
این مسئله مرا مجاب کرد که به فعالیتم در این گروه 
ادامه دهم. البته نسبت به بقیه دوستان ورزشکارم 
دیرتر به گروه اضافه شدم و کمتر هم در فعالیت های 
گروهی حضور دارم. کمک به نیازمندان این انگیزه 
را به من داده تا همچنان در این فعالیت ها حضور 
داشته باشم. ما کار خاصی انجام نمی دهیم و فقط 
کمک های مردمی را بین نیازمندان توزیع می کنیم. 
نیازمند در کشور زیاد داریم، امیدواریم باعث کمتر 

شدن مشکالت آنها شویم. ما هم خادم نیازمندان 
هستیم. خوشحالم در کشوری زندگی می کنم که 
می توانم برای هموطنانم قدمی بردارم. ان شاءاهلل 
روزی برس��د که در شهر و کش��ورمان نیازمندی 

وجود نداشته باشد.«
  تقسیم امور بین ورزشکاران

کاراته کار المپیکی ایران در خصوص تقسیم کارها 
بین ورزشکاران اظهار داشت: »رسول خادم از من 
خواست که گروهی بیست و چند نفره را در قزوین، 
شهر خودم زیر نظر داشته باشم. هفته گذشته 15 
نفر از این عزیزان را که نیازمن��د کمک بودند به 
خیریه معرفی کردم. 40 روز پیش به شهر کازرون 
فارس رفتیم، مردم آنجا مشکالتی داشتند که با 
رسول خادم، س��جاد گنج زاده، حسن رحیمی و 
هادی حبیبی مطرح کردند. اقالم جمع آوری شده 
را توزیع کردیم. با بقیه بچه ها هم با سفر به مناطق 
محروم کشور وس��ایل مورد نیاز هموطنان را به 
دست شان می رس��انیم. در قزوین تالش می کنم 
همشهری های کم بضاعت را شناسایی کنم تا به 
همراه سایر دوستانم برای رفع نیازهای شان قدمی 
برداریم. مناطق مختلف کشور را تقسیم کردیم؛ 
در استان مازندران کمیل قاسمی، در اسالمشهر 
سجاد گنج زاده، رضا الیق، احسان لشکری و خودم 
هم در ش��هر صنعتی البرز و قزوین فعال هستم. 
مشکالت سایر مناطق نیز از سوی شخص رسول 

خادم و همکارانش پیگیری می شود.«
  پیگیری مشکالت

عسگری با اینکه در س��فر آخر گروه به خراسان 

جنوبی حضور نداشته، اما پیگیر مشکالت مردم 
است: »در سفر خراسان جنوبی حضور نداشتم، 
ولی می دانم که بچه ها هم��ه دغدغه های مردم 
را زیر نظر دارند و این بازخوردهای بسیار مثبتی 
داشته است. جوان و نوجوانی که می بیند قهرمانان 
و ورزشکاران به فکر هموطنان خود هستند قطعاً 
خوشحال می شود و می فهمد که آینده آنها برای 
ما مهم اس��ت. امیدوارم این مش��کالت به گوش 
مسئوالن برسد. شماره حساب مؤسسه از طریق 
فضای مجازی اعالم شده و هر دو، سه روز یک بار 
نیز گزارش مال��ی این حس��اب از طریق بچه ها 

منتشر می شود تا اعتماد مردم بیشتر شود.«
  بازتاب های مثبت 

بهمن عس��گری، بازتاب های مثبت فعالیت های 
خیریه را اینگونه تش��ریح کرد: »در این س��فرها 
مردم با دیدن ما از گرفتاری های شان می گویند. 
ضمن اینکه بازخورد این فعالیت ها را در صفحه 
ش��خصی اینس��تاگرامم می بینم. گاهی اوقات 
مشکالتی را بیان می کنند که دلمان می شکند و 
از این همه مشکالت گریه مان می گیرد. از وقتی 
در این مس��یر افتاده ام، فهمیدم در ش��هر خودم 
گرفتاری ها بیشتر از آن چیزی است که فکرش 
را می کنیم. حتی اگر یک قدم کوچک هم در راه 
کمک به هموطنانم بردارم، مطمئنم از دید خدا 
پنهان نخواهد ماند و هم در زندگی ش��خصی و 
هم در زندگی ورزشی ام تأثیرگذار خواهد بود.« 
ملی پوش کاراته پیگیری مطالبات مردم را یکی 
از مسئولیت های ورزش��کاران خواند: »بازتاب ها 

آنقدر خوب بوده که فعالیت ورزش��کاران در این 
زمینه افزایش یافته اس��ت. البت��ه منظورم تنها 
مؤسس��ه علی بن ابیطالب)ع( نیس��ت، خیلی ها 
در مؤسس��ه های دیگر کار خیر انجام می دهند. 
با بسیاری از ورزشکاران رش��ته های مختلف در 
تماس هستم و هر زمان از آنها برای امور خیریه 
کمک خواس��تم، دریغ نکردن��د و حتماً برکتش 
را نیز در زندگی خواهن��د دید. خیلی ها در خفا و 
بی سروصدا از هموطنان دس��تگیری می کنند. 
منتها انتش��ار اخبار این امور موجب تش��ویق و 
حضور فعال سایر ورزشکاران و اقشار دیگر جامعه 
می ش��ود. تا جایی که با دوستان ورزشکارم آشنا 
هستم، می دانم قدم های مثبت زیادی برای جامعه 
برداشته اند. خوشبختانه اهالی ورزش همیشه در 

امور خیریه ثابت قدم و حتی پیشتاز بوده اند.« 
  مردم فراموش نشوند

وی در پایان صحبت های��ش ابراز امیدواری کرد 
که مسئوالن به ش��رایط اقتصادی جامعه توجه 
بیشتري داشته باشند: »هر کسی کاری از دستش 
برمی آید باید انجام دهد. مسئوالن هم سرشان 
شلوغ است، با این حال امیدوارم مشکالت مردم 
به گوش شان برس��د. قباًل حد وسطی در جامعه 
بود، ولی در این اوضاع س��خت اقتصادی آن هم 
از بین رفته اس��ت. انتظار می رود کمک به مردم 
را فراموش نکنند. یک دست صدا ندارد و برای از 
بین بردن فقر و کمک به نیازمندان باید دست به 
دست هم بدهیم، چراکه آنها هم مانند خانواده 

خودمان هستند.«
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سعید احمديان

بازگشت مسي 
عکس هاي تمرین عصر دوشنبه بارسا قند را در دل هواداران بارسا آب 
کرد. لیونل مسي پس از اینکه در جمع آبي و انارهاي ماندني شد به تمرین 
تیم اضافه شد تا خیال بارس��ایي ها از اینکه باز هم مي توانند هنرنمایي 
کاپیتان شان را در نیوکمپ ببینند، راحت شود. مسي که در هفته هاي 
گذشته با درخواستش براي جدایي از بارسلونا، شوک بزرگي به فوتبال 
دنیا وارد کرده بود، سرانجام با توجه به درخواست 700میلیون یورویي 
مدیران بارسا از مسي در صورت جدایي، ستاره آرژانتیني فوتبال جهان 
تصمیم گرفت به حضورش در بارس��ا ادامه دهد. حضور او در تمرینات 
با همان انرژي همیشگي نش��ان داد که اتفاقات چند وقت اخیر ذره اي 
نتوانسته انگیزه اش را براي درخشش کمتر کند و او همچنان مي خواهد 

بهترین باشد، حتي اگر با نارضایتي حاضر به ماندن شده باشد.

اولويت با سالمت بچه هاي کاراته است

استعفاي بنا به کشتي ضربه مي زند
استعفاي نا به هنگام      خبر
محم�����د بن��ا، 
سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي به گونه اي همه را 
شوکه کرده که با گذشت دو روز از آن هنوز کسي 
به درستي در خصوص آن اظهارنظر نمي کند. 
محمدرض��ا طالقان��ي، عض��و هیئت رئیس��ه 
فدراسیون کشتی با اشاره به  جلسه روز یک شنبه 
آینده برای حل مشکالت و بازگشت محمد بنا 
مي گوید: »این کار باعث به حاشیه رفتن کارها 
می ش��ود و کار بنا و تیم ملی عقب می افتد. این 

قهر کردن ها جایز نیست و قطعاً به نفع مردم و 
ورزش کشور نخواهد بود. بنا همیشه ناز کرده و 
نازش هم خریدار داشته است. او همیشه دوست 
دارد همه چیز بر طبق مرادش باشد، اما االن باید 
همه به هم کمک کنیم.«  مهدي علي نژاد، معاون 
ورزش قهرماني وزارت ورزش هم در این خصوص 
عنوان مي کند: »علیرضا دبیر به اوضاع مسلط 
اس��ت، مدیریت خوبی دارد و از لحاظ فنی هم 
تواناست. فکر می کنم فدراسیون کشتی بهترین 

تصمیم را بگیرد.«

سرانجام پس از کش و قوس هاي 
فريدون حسن

      بازتاب
فراوان و انتظار طوالني، رقابت هاي 
لیگ برتر والیبال عصر امروز آغاز 
مي شود. بدون هیچ تردیدي این متفاوت ترین لیگ والیبال خواهد 
بود. شرایط خاص کشور به لحاظ شیوع بیماري کرونا باعث شده 
والیبال هم مانند دیگر رشته ها از داشتن تماشاگر محروم باشد که 
این مسئله تأثیر مستقیمي روي جو مسابقات و سالن هاي برگزاري 
دیدارها مي گذارد. با این حال س��کوت حاکم بر سالن مسابقات را 
تیم هاي مدعي قهرماني که امسال کم هم نیستند جبران خواهند 
کرد. برنامه مسابقات این دوره از لیگ با 14 تیم بسته شده بود، اما 
اضافه شدن شهرداري قزوین به جمع تیم ها باعث برهم خوردن این 
برنامه ریزي شد که البته با حواشي و سروصدا هم همراه بود. با وجود 
این عصر امروز با برگزاري هفت مسابقه هفته اول رقابت ها انجام 
مي ش��ود. از دیگر نکات جالب توجه لیگ امسال کناره گیري تیم 
مدعي کاله مازندران و جایگزیني تیم هراز آمل است که باید دید 
مي تواند جانشین شایسته اي براي نماینده سابق شمال باشد یا نه. 

اما شاید مهم تر از همه این مسائل بحث رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
در جریان مسابقات و تمرینات تیم ها باشد. ستاد ملی مقابله با کرونا 
پروتکل اولیه و غیررس��می انجام تمرینات و برگزاری مس��ابقات 
والیبال سال ۹۹ را تأیید کرده تا مسابقات این رشته ورزشی بر اساس 
آن آغاز شود. این پروتکل در سه سرفصل تمرینات )17 ماده و دو 
تبصره(، مسابقات )۲۸ ماده و یک تبصره( و خبرنگاران )سه ماده( 
تنظیم شده است. پروتکل نهایی و رسمی مسابقات والیبال پس از 
تأیید نهایی ستاد مقابله با کرونا، برای باشگاه ها و اطالع عموم منتشر 
خواهد شد. اما امروز و در شروع رقابت ها شهرداري ورامین، مدافع 
عنوان قهرماني میزبان شهرداري قزوین است. شهرداري و آذرباتري 
ارومیه هم دیداري خانگي را برگزار مي کنند. فوالد مبارکه سپاهان 
میزبان خاتم اردکان است، شهرداري گنبد و شهداب یزد در گنبد به 
مصاف هم مي روند، فوالد سیرجان از راهیاب ملل کردستان پذیرایي 
مي کند، لبنیات هراز آمل در این شهر به دیدار پیکان مي رود و در 
نهایت نیز سایپا در تهران هورسان رامسر را پیش رو دارد. شهروند 

اراک هم این هفته با قرعه استراحت روبه رو شد.

امروز، آغاز لیگ برتر والیبال زیر سایه کرونا
نبرد مدعيان در سالن هاي خالي!

مدت ها بود که خبري از سرمربي تیم 
حامد قهرماني

      چهره
ملي کاراته نبود. شهرام هروي بنا به 
دلیل برخي اختالف سلیقه ها تصمیم 
گرفته بود صحبت نکند تا سرنوشت اردوهاي تیم ملي مشخص شود. 
حاال خبر مي رسد که اردوي تیم ملي از اواسط مهر ماه برگزار مي شود 
و سرمربي تیم ملي کاراته در این خصوص مي گوید: »اولین چیزی که 
برای ما اولویت دارد، سالمتی بچه های کاراته است. باید فضایی را ایجاد 
کنیم که بتوانند ایمن تمرین کنند. در حال بررسی شرایط هستیم و 
فدراسیون هم پیگیر آن است. ما هم طبق برنامه خودمان، اگر اتفاق 
خاصی رخ ندهد از اواسط مهر اردوها را استارت می زنیم و از 
آبان هم منسجم تر خواهیم شد. اولین مسابقاتی که در 
آن برای انتخابی المپیک باید شرکت کنیم، مسابقات 
مراکش است که اواخر فروردین برگزار می شود. ما با 
بچه ها  در ارتباط هس��تیم و مشکلی وجود ندارد. 
البته بچه ها آنقدر حرفه ای هستند که مي دانند 
کجا قرار دارند و تمرینات خود را انجام می دهند. 
قرار است در آکادمی  ملی المپیک تمرین کنیم، 
اما ظاهراً هتل آنجا در دست تعمیر است و اگر 
آنجا نش��د، مهمانس��رای نصرت را انتخاب 
می کنیم. اگر این دومي هم نش��د در یکی از 
استان ها که ظرفیت دارد و از لحاظ کرونا سفید 
است، اردوها را برگزار می کنیم. نکته مهم شرایط 

بازیکنان است که دغدغه آن را داریم.«

دنيا حيدري

 حواس مجلس و قوه قضائيه 
به »ويلموتس گيت« هاي باشگاهي هم باشد

از وقتي مشخص شده قرارداد ترکمانچاي ویلموتس به بیت المال چه ضرر 
هنگفتي وارد کرده، از مجلس گرفته تا قوه قضائیه پاي کار آمده اند و از عزم شان 
براي برخورد با مدیراني خبر داده اند که با امضاي یک قرارداد پراشکال کاري 
کرده اند که مربي بلژیکي که دستاوردش براي فوتبال کشورمان عقبگرد بود، 
حاال عالوه بر ۲ میلیون یورویي که از جیب کارگران به او پرداخت شده با حکم 
فیفا 6 میلیون یوروي دیگر هم از کشورمان بگیرد. حساسیت ها درباره پرونده 
ویلموتس و ضربه اي که بیت المال زده است، یک کورسوي امید در فوتبال ایران 
به وجود آورده، رشته اي که به واسطه دولتي بودن و عدم نظارت، تبدیل به یک 

جزیره جدا افتاده شده و فساد در آن سال به سال بیشتر مي شود.
البته ساده انگاري است که نهادهاي نظارتي و قضایي تنها فساد در فوتبال را 
به قرارداد ویلموتس تقلیل دهند و شروع فصل نقل و انتقاالت و خبرهایي که 
درباره ارقام قراردادهاي بازیکنان به باشگاه هاي دولتي شنیده مي شود، نمونه اي 
واضح از فساد و ریخت و پاش باشگاه هاي دولتي است که حیف و میل هاي 
صورت گرفته در این قراردادها چندین برابر قرارداد سرمربي بلژیکي است و 
نمونه هاي زیادي از ویلموتس گیت ها را مي توان در قراردادهایي که این روزها 

باشگاه هاي دولتي با بازیکنان مورد نظرشان امضا مي کنند، مشاهده کرد.
حال در روزهایي که گفته مي ش��ود پرونده ویلموتس در دادسرا در حال 
بررسي است، ضروري اس��ت که مجلس و قوه قضائیه که مدعي هستند 
براي جلوگیري از حیف و میل بیت المال، آن هم در شرایط اقتصاد و تحریم 
کشورمان، مصمم و جدي هستند، سري هم به باشگاه ها و هیئت فوتبال ها 
بزنند و یک تیم ویژه نظارتي را مأمور بررسي قراردادهایي کنند که این روزها 
در باشگاه هاي دولتي توسط مدیران کارنابلد فوتبال بسته مي شود. تنها 
مرور گالیه هاي مدیران باشگاه هاي خصوصي در روزهاي گذشته به خوبي 
ریخت و پاش هایي را که این روزها دولتي ها به راه انداخته اند آشکار مي کند، 

مسئله اي که سبب شده یک رقابت نابرابر بین باشگاه ها شکل گیرد.
با شروع فصل نقل و انتقاالت، تیم هایي که از بودجه دولتي ارتزاق مي کنند 
بدون اینکه محدودیتي براي خودشان قائل باشند، این روزها قراردادهاي 
نجومي با بازیکنان مدنظرشان امضا مي کنند و دست باز مدیران سبب شده 
قیمت فوتبالیست ها نسبت به فصل گذشته چند برابر شود، به طوري که 
یک بازیکن معمولي امروز پیشنهاد  5، 6 میلیاردي مي دهد و بازیکناني 
که اسم شان بیشتر مطرح است زیر 10 میلیارد پیشنهاد نمي دهند. این در 

شرایطي است که سال گذشته  بیشترین قرارداد بازیکنان 3 میلیارد بود.
عدم نظارت و حسابرسي از باشگاه ها فرصتي را ایجاد کرده که یک مدیر 
دولتي فوتبال با توجه به دست بازش براي دست بردن به بیت المال ابایي 
نداشته باشد که حتي براي بازیکني که کمتر از یک میلیارد مي ارزد، زیر 
قرارداد 15 میلیاردي و 15 برابري او را امضا   کند. تنها یک برآورد کلي از 
رقم هایي که در فصل نقل و انتقاالت مطرح مي شود، حاکي از فساد چندده 
برابري نسبت به قرارداد ویلموتس است. مسئله اي که ورود و نظارت جدي 
مجلس و قوه قضائیه را بر قراردادهایي که در این هفته ها در فوتبال بسته 

مي شود، ضروري تر از همیشه کرده است. 
این ضرورت وقتي بیشتر مي شود که فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و 
سایر بخش هاي دولت هیچ گونه حساسیتي نسبت به ریخت و پاش هایي 
که در فوتبال باش��گاهي رخ مي دهد، نشان نمي دهند و با توجه به اهمال 
دولتي ها، مجلس و قوه قضائیه باید همان حساسیتي را که نسبت به قرارداد 

با ویلموتس دارند، در قضیه قراردادهاي فوتبال نیز نشان دهند.
به طور قطع بررس��ي قراردادهایي که این هفته ها در باشگاه هاي دولتي امضا 
مي شود، پرده از واقعیت تلخ فساد در فوتبال بیش از گذشته برخواهد داشت و 
آشکار خواهد شد که هر سال صدها نمونه ویلموتس گیت در باشگاه هاي دولتي 
اتفاق مي افتد و بیت المال تاراج مي شود، اما با مدیر متخلف برخوردي نمي شود! 
اگرچه حساسیت هایي که هرچند وقت یکبار نهادهاي نظارتي و قضایي نسبت 
به این فساد داشته اند، خروجي خاصي در جهت اصالح این وضعیت نابه هنجار 
که به حیف و میل بیت المال انجامیده نداشته است، اما حاال این گوي و این 
میدان، مجلس و قوه قضائیه که مدعي برخوردهاي سفت و سخت با متهمان 
ویلموتس گیت هستند، پرونده ویلموتس گیت هاي فوتبال باشگاهي را هم 
روي میز بیاورند تا راه سوء استفاده کنندگان از بیت المال و برخي مدیران، 

مربیان دالل نما و دالالن بسته و پاکسازي فوتبال از فساد عملي شود.

پیروزی آتزوری در سرزمین الله
هلند باز هم از پس ايتاليا برنيامد

ورزش�گاه یوهان کرایف آمس�تردام دوش�نبه ش�ب میزبان یکی از 
حساس ترین و دیدنی ترین بازی های شب دوم از هفته دوم مرحله گروهی 
دومین دوره از رقابت های لیگ ملت های اروپا بود، مصاف الجوردی پوشان 
و الله ه�ای نارنجی که با برتری ی�ک بر صفر آتزوری به پایان رس�ید. 
هلند و ایتالیا بعد از 1۲ سال، دوشنبه شب در دیداری رسمی به مصاف هم رفتند. 
آخرین دیدار غیررسمی دو تیم، دیدار دوستانه دو سال پیش بود که با تساوی 
یک – یک به پایان رسید و آخرین رویارویی رسمی دو تیم هم دیدار نیمه نهایی 
یورو ۲000 که ایتالیا، هلند میزبان را برد و فینالیست شد. درست مثل بازی 
دوشنبه شب که با برتری شاگردان مانچینی مقابل یاران دوایت لودوگس بود که 
بعد از انتقال رونالد کومان به بارسلونا به طور موقت سکان هدایت الله ها را به دست 
گرفت، اما نتوانست با ادامه موفقیتی که در گام نخست برابر لهستان به آن دست 
یافته بود، جایگاه خود را در گروه اول مستحکم کند و نتیجه را به حریف قدرش 
واگذار کرد. شکستی که دوایت لودوگس، سرمربی موقت هلند صراحتاً می گوید 
که مستحق آن بودیم: »نیمه اول خیلی پراکنده و باز بازی کردیم و به اندازه کافی 
در زمین به هم کمک نکردیم. البته بازیکنان ما خیلی تالش کردند، ولی همیشه 
تنها سریع دویدن و تالش کردن کافی نیست. ما از نظر حفظ مالکیت توپ هم 
شرایط خوبی نداشتیم. ایتالیا هم همان کاری را می کرد که ما انجام می دادیم، 
ولی آنها کارهای ما را بهتر انجام دادند، به همین دلیل هم تیم برتر میدان بودند. 
شکی نیست که از شکست ناراحت هستیم، ولی مستحق این باخت بودیم. با 

وجود این می توانیم از این بازی درس های خوبی بگیریم.«
   نتوانستیم آتزوری را تحت فشار قرار دهیم

البته این تنها سرمربی موقت هلند نیست که به بازی ضعیف تیمش مقابل 
ایتالیا اشاره دارد. فن دایک، کاپیتان تیم ملی فوتبال هلند نیز بر این باور است 
که نتوانستند الجوری پوشان را تحت فشار قرار دهند: »هلند تاوان بازی 
ضعیفش مقابل ایتالیا را داد. بازی ضعیفی از جانب ما دنبال شد و نتوانستیم 
ایتالیا را تحت  فشار قرار دهیم و در جایگیری در زمین هم خوب عمل نکردیم. 
زمین بازی هم خوب نبود، اما نباید بهانه گیری کنیم. ما باید بهتر از این بازی 
کنیم. اتفاقی که برابر ایتالیا رخ نداد و باعث شد در هفته دوم از مسابقات لیگ 

ملت های اروپا در خانه خود با نتیجه یک بر صفر مغلوب آتزوری شویم.«
   ایتالیا تیم همیشه برنده

هلند و ایتالیا طی س��ال های اخیر فراز و نشیب های مش��ابهی را تجربه 
کرده اند، اما بعد از حضور کومان و مانچینی روی نیمکت این دو تیم، الله ها 
و الجوردی پوشان آرامشی نسبی را تجربه کردند. با این حال بعد از آنکه 
کاتاالن ها روی سرمربی هلند دست گذاشتند، این تیم همچنان سردرگم 
انتخاب سرمربی است و عجیب نبود که شکستی دیگر را برابر ایتالیا تجربه 
کند. در واقع کم پیش آمده که هلند برابر ایتالیا تیم برنده میدان باشد. از 
۲۲ مصاف دو تیم، ایتالیا با حساب پیروزی دو شب پیش تاکنون، 10 مرتبه 
موفق به شکست هلند شده، ۹ بازی با تساوی به پایان رسیده و نارنجی ها 
تنها سه مرتبه موفق به پیروزی مقابل آتزوری شده اند. رقمی که در آخرین 
مصاف دو تیم نیز به سود هلند تغییر نکرد تا ایتالیا با کسب چهار امتیاز از دو 
بازی و در حالی که دیدار نخست را با تساوی به پایان رسانده بود، صدرنشین 
گروه خود شود. این در حالی است که هلند به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت 

به لهستان با سه امتیاز، تیم رده سوم گروه است.
  بار دیگر قدرت ایتالیا را به رخ کشیدیم

مانچینی برخالف همتای خود روی نیمکت حریف از نتیجه رقم خورده و 
تک گل نیکولو بارال که سه امتیاز باارزش بازی با هلند را برای تیمش به ارمغان 
آورده بود بعد از کسب نخستین برد در این دوره از رقابت های لیگ ملت های 
اروپا تأکید کرد که باید زودتر کار هلند را یکسره می کردیم: »بدون داشتن 
ذهنیتی قوی و تاکتیک های منسجم شما نمی توانید 11 بازی متوالی را ببرید 
و من از ذهنیت بازیکنانم و عملکرد آنها در آمستردام راضی ام، چون فوق العاده 
بودند. از دقیقه ۸7 به بعد که بازیکنان ما دیگر خسته شده بودند، هلند در 
حمالتی که فن دایک شرکت داشت با ارسال توپ های بلند چند موقعیت 
ساخت، اما نتوانست راه به جایی ببرد. ضمن اینکه باید خیلی زودتر از اینها 
کار حریف را یکسره می کردیم. با وجود این مهم نتیجه ای است که رقم خورد. 
تیم هایی که ما شکست داده بودیم )پیش از تساوی چهار روز پیش مقابل 
بوسنی و هرزگوین( شاید هم سطح هلند یا آلمان نبودند، اما به هر حال باز 
هم کسب پیروزی مقابل شان کار آسانی نبود. با این حال با پیروزی برابر هلند 
توانستیم یکبار دیگر قدرت ایتالیا را به رخ بکشیم.« با وجود رضایت از نتیجه 
رقم خورده مقابل هلند، مانچینی نگران مصدومیت نیکولو زانیولو از ناحیه زانو 

است که ممکن است از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی شده باشد!

 از دل ليگ منظم واليبال
 تيم ملي قوي و المپيکي بيرون مي آيد

ورزش همیشه به طور مستقیم در سالمت 
و بهبود سیس��تم ایمنی بدن تأثیر و نقش 
بسزایی داشته، پس دلیلی ندارد در شرایطی 
که بسیاری از مشاغل فعالیت های خود را 
آغاز کرده اند مانع برپایی مسابقات ورزشی 
ش��ویم. در همین راس��تا والیبال هم مثل 
خیلی از رشته های دیگر باید فعالیت های 
خود را آغاز کند، خصوصاً که در سال منتهی 
به المپیک هستیم و برپایی یک لیگ قوی و 
پربار می تواند تأثیر بسزایی در داشتن یک تیم ملی خوب داشته باشد. ضمن 
اینکه مسابقات لیگ خیلی قبل تر از اینها نیز می توانست برگزار شود. اما نباید 
فراموش کنیم که به همان اندازه که برگزاری رقابت های لیگ مهم است، 
رعایت مسائل بهداش��تی، پروتکل ها و اجرای دقیق و حساب شده قانون 
هم از اهمیت باالیی برخوردار است. نتیجه قانونمند بودن و رعایت اصولی 
پروتکل های بهداشتی را در کشورهای پیشرفته به خوبی مشاهده مي کنیم. 
درست مثل عکس آلمان ها در دیدار با اسپانیا که تنها در یک تصویر به وضوح 
نشان داد چرا کرونا در این کشور کنترل شده است. همین عکس می تواند 
درسی باشد برای ورزش دنیا و والیبال ایران که با رعایت مسائل بهداشتی و 
توجه به مسائل اجرایی، لیگي پربار را شاهد باشیم، آن هم با کمترین آسیب 
و لطمه هایی که کرونا ممکن است به بدنه والیبال بزند، اما این مستلزم هزینه 
کردن و جدی گرفتن مسائل است. به همان اندازه که تأکید دارم و موافق به 
برگزاری رقابت های لیگ هستم، بر این باورم که هزینه کردن برای برگزاری 
یک لیگ سالم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. نباید فراموش کنیم 
که از دل یک لیگ پربار است که مي توانیم یک تیم ملی خوب و قوی براي 
حضور در المپیک داشته باشیم، به خصوص که این لیگ به سال برگزاري 
المپیک ختم مي شود. البته عدم انتخاب سرمربی اندکی کار را دشوار کرده، 
چراکه سرمربی باید نفراتش را با زیر نظر گرفتن بازی های لیگ برگزیند، نه 
اینکه بر اساس توصیه ها ترکیب تیمش را بچیند که برای این کار باید فرصت 
کافی برای رصد بازی های لیگ را داشته باشد. با این حال تا انتخاب سرمربی 

باید تمرکزمان را روی برپایی لیگی منضبط بگذاریم.

جبار قوچان نژاد

کارشناس والیبال

المپيک به هر قيمتی سال آينده برگزار می شود
سیکو هاشیموتو، وزیر المپیک ژاپن اعالم کرد که بر این باور است بازی های به 
تعویق افتاده توکیو با توجه به آماده سازی ورزشکاران باید به هر قیمتی در سال 
۲0۲1 برگزار شود. او گفت: »همه مردمی که درگیر این بازی ها هستند برای 
آماده سازی مسابقات با هم کار می کنند. همچنین ورزشکاران تالش می کنند 
تا بتوانند در این بازی ها حضور داشته باشند. من فکر می کنم ما باید به هر 
قیمتی این بازی ها را برگزار کنیم. می خواهم تمام تالش خود را روی اقدامات 
ضدویروس کرونا متمرکز کنم.« هاشیموتو این اظهارات را در پاسخ به سخنان 
جان کوتز، نایب  رئیس کمیته بین المللی المپیک مطرح کرد که روز گذشته 

گفته بود بازی های توکیو بدون کووید 1۹طبق برنامه برگزار می شود.

چرا قرارداد سرمربي تيراندازي امضا نمي شود؟
س��رمربي موفق تیم ملي تیراندازي در بخش تفنگ در حالي این روزها 
ملي پوش��ان را تمرین مي دهد که قراردادش تمدید نش��ده است. الهام 
هاش��می دیروز در گفت وگویي با خبرگزاري ایسنا اینطور در این رابطه 
توضیح داد: »در حال حاضر سر تمرین هستم. البته هنوز قرارداد را امضا 
نکرده ام، اما همچنان در حال تمرین تیراندازان ملی هستم .فدراسیون 
می خواهد با من قرارداد ببندد، اما من به دنبال این هستم که بتوانم شروط 

فنی مدنظرم را نهایی کنم و بعد با فدراسیون قرارداد ببندم.«

خادم نيازمندان هستيم

 لزوم حضور ورزشکاران در کمک های مؤمنانه به قشر محروم 
در گفت وگوی »جوان« با بهمن عسگری اولین المپیکی کاراته ایران

رنا
ای


