
در حال�ي ديروز 
سعيد احمديان 

   گزارش
اعالم ش�د فصل 
لي�گ  جدي�د 
واليبال پس از دو هفته تعطيلي از هفتم آبان ماه از 
سر گرفته مي شود که مديريت ضعيف برگزاري اين 
رقابت ها و باال رفتن آمار کرونايي ها در باشگاه ها، 
س�المت بازيکن�ان را به خط�ر انداخته اس�ت.

نه به ليگ واليبال سال گذشته که کرونا آن را ناتمام 
گذاشت، نه به امسال که فصل جديد به هفته هشتم 
نرسيده با افزايش کرونايي هاي باشگاه ها دو هفته 
تعطيل شد. البته ليگ واليبال از سال هاي گذشته 
هر فصل آن حاشيه کم نداشته، از  کناره گيري يا 
کنار گذاشتن تيم ها در ميانه مسابقات تا درگيري 
روي سکوها و زير تور که در برخي مواقع کار را به 
دخالت نيروي انتظامي هم کشاند. فصل جديد ليگ 
واليبال اما فارغ از تمام حاشيه هاي هميشگي اش 
مانند خط و نشان براي تيم هاي بدهکار و کم و زياد 
شدن تيم ها، يک مهمان ناخوانده به نام کرونا دارد، 
البته مانند همه جاهاي ديگر. مصائبي که سبب 
شده ليگ واليبال امسال در هفته هفتم تعطيل شود 
و در همين مدت کوتاه چند هفته اي دردسرهاي 

زيادي داشته باشد.
  ليگ کرونايي

اس��فند گذش��ته در روزهايي که کرونا در ايران 
تازه اوج گرفته بود، فدراس��يون واليبال پرونده 
مس��ابقات ليگ را که به مرحله پلي آف رس��يده 
بود، بس��ت و فصل 98 نيمه تمام ماند. ماجرايي 
که البته براي برخي ديگر از ليگ هاي داخلي در 
رشته هاي ديگر هم تکرار شد تا زور کرونا مانند 
تمام جهان که درگير کوويد 19 شده بود به ورزش 
بچربد. ماه ها انتظار براي فروکش کردن کرونا و 
آغاز دوباره مسابقات ورزشي مانند قبل از شيوع 
اين ويروس بي نتيجه بود و خيلي از فدراسيون ها 
با  توجه به اين مسئله که بايد تا کشف واکسن که 
زمان آن هم نامعلوم است، به زندگي با کرونا ادامه 
داد، برنامه ريزي هاي شان را براي شروع مسابقات 
در روزهاي کرونايي آغاز کردند. واليبال هم يکي 
از رشته هايي بود که مسئوالن فدراسيون با توجه 
به تعطيلي مسابقات بين المللي در سال 2020، 
بر برگزاري ليگ تأکيد داشتند و پس از موافقت 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش، 19 شهريور فصل 
جديد ليگ واليبال کليد خورد، البته متفاوت از 
سال هاي گذشته و بدون حضور تماشاگران و با 
پروتکل هاي بهداشتي ويژه که قرار بود سالمت 
بازيکنان، مربيان و عوامل برگزار کننده را تضمين 

کند.
ليگ واليبال اما حکايت متفاوتي نسبت به ديگر 
ليگ هايي داشت که در ايام کرونا مسابقات شان 

را برگزار کرده بودند، ط��وري که از همان قبل از 
شروع ليگ، شيوع کرونا در تيم هاي شرکت کننده 
آغاز شد. هورس��ان رامس��ر چراغ اول را روشن 
کرد، شهرداري ورامين بيش��ترين کرونايي را به 
نام خودش ثبت ک��رد و ديگر تيم ه��ا هم تعداد 
کرونايي هاي ش��ان کم و زياد مي شد. در نهايت 
کار به جايي رسيد که 18 مهر و 48 ساعت قبل 
از بازي ه��اي هفته هش��تم و در حالي که برخي 
تيم ها آن هم با هزينه هاي سنگين خودشان را به 
شهر ميزبان رسانده بودند، نامه تعطيلي ليگ به 
مدت دو هفته براي قطع زنجيره کرونا در ليگ به 

باشگاه ها ارسال شد. 
  مرغ فدراسيون يک پا دارد

چهار روز پ��س از خب��ر تعطيلي لي��گ، ديروز 
فدراس��يون واليبال هفتم آبان را تاريخ ش��روع 
مجدد ليگ عنوان کرد، به همان ش��يوه س��ابق 
و بدون تغيير و با بي اعتنايي ب��ه تمام انتقادها و 
اعتراض هايي که  اکثر مربيان باشگاه ها به روش 
برگزاري ليگ دارند و خيلي ها ه��م بر برگزاري 
متمرکز مس��ابقات تأکيد می کنند، حتي برخي 
باشگاه ها مانند اروميه اي ها نيز پا پيش گذاشته اند 
و پيش��نهاد داده اند که بازي ها به ميزباني  آنها و 
به صورت متمرکز برگزار ش��ود.  پيشنهادي که 

مي تواند به کاهش کرونايي ش��دن تيم ها کمک 
کند، به خصوص که رفت و آم��د و پرواز تيم ها از 
اين شهر به آن شهر که در ابتال به کرونا تأثيرگذار 

است، حذف مي شود. 
مانند لي��گ هندبال ک��ه از 20 مه��ر و به صورت 
متمرکز و با حض��ور 12 تيم در تهران آغاز ش��د، 
نمونه ديگر آن هم ليگ کشتي است که در چند 
هفته گذش��ته به صورت متمرکز در خانه کشتي 
مجموعه آزادي تهران برگزار مي ش��ود. با وجود 
چنين تجربه هايي اما فدراسيون واليبال که در دوره 
جديد با حضور محمدرضا داورزني، کار واليبال را به 
غير واليبالي ها سپرده است، گويا کمتر اعتقادي به 
مشاوره گرفتن از باشگاه ها و کارشناسان دارد و با 
توجه به پيش بيني شيوع شديدتر کرونا در پاييز به 
دليل همزماني آن با آنفلوانزاي فصلي، پلن ديگري 
براي برگزاري مسابقات ليگ ندارد و به قول معروف 

مرغ شان يک پا دارد!
  نسخه غير واليبالي ها براي واليبالي ها

البته ريشه چنين بي توجهي به نظرات دلسوزان 
واليبال را که نگران س��المتي باشگاه ها هستند 
بايد در اتاق س��ازمان ليگ واليبال جس��ت وجو 
کرد، جايي که چن��د ش��غله ها و مديراني که تا 
پيش از خوردن حکم مديريت در فدراس��يون، 

سررشته اي از اين رشته نداشته اند، براي واليبال 
نسخه مي پيچند. البته از اين دست انتخاب هاي 
عجي��ب داورزني در دوره جدي��د مديريتش کم 
نيست. يکي از آنها  شهرام عظيمي، رئيس سازمان 
ليگ واليبال است. کارمند وزارت ورزش که رابطه 
نزديکي با احمد سعادتمند، مديرکل سابق دفتر 
استعداديابي وزارت ورزش دارد و معاون وي در 
اين دفتر نيز بوده است. ليگ واليبال که تنها هفت 
هفته برگزار و پس از آن تعطيل شد، دستپخت 
چنين مديراني اس��ت که پش��ت درهاي بسته 
براي باش��گاه ها تصميم مي گيرند. عظيمي که 
ديروز يکي از خبرگزاري ه��ا از احتمال رفتنش 
از فدراس��يون خبر داد، مديري چند شغله است 
و عالوه بر س��ازمان ليگ در وزارت ورزش هم به 
عنوان معاون بين الملل مشغول به کار است و تا 
چند هفته پيش با حکم سعادتمند که نقش زيادي 
در خوردن حکم هاي مختلف به نام اين مدير دارد، 

قائم مقام باشگاه استقالل نيز بود. 
دستپخت يک مدير چند شغله هم فصل جديد 
ليگ واليبال است، رقابت هايي که مشخص نيست 
با تدابير چنين مديراني به ايس��تگاه آخر خواهد 
رسيد يا مانند سال گذشته پرونده آن نيمه تمام 

بسته خواهد شد!
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دنيا حيدري 

المپيک بدون مراسم پرچم و با تماشاگر محدود 
نشست  سرپرستان      بازتاب
کاروان اعزام��ی به 
بازی های المپي��ک 2020 توکيو صبح ديروز به 
صورت وبينار با حضور سرپرس��تان کشورهای 
مختلف و بعضی از مديرانIOC  و مديران کميته 

برگزاری بازی ها برگزار شد.
نصراهلل س��جادی، سرپرس��ت کاروان اعزامی به 
بازی های المپيک توکيو در اين خصوص گفت: 
»در اين وبينار مروری ش��د بر مس��ائل مختلف 
بازی های المپيک 2020 که قرار است مرداد ماه 
سال آينده در توکيو برگزار شود که بر تاريخ اعالم 
شده برای برگزاری مسابقات رشته های مختلف 
ورزشی تأکيد و عنوان شد اين تاريخ ها بر اعتبار 

خود باقی است. مسئوالن برگزاری بازی ها اظهار 
داشتند که اگر تا شروع بازی های المپيک شرايط 
همين گونه باشد 72 ساعت قبل از حرکت تيم های 
ورزشی کشورهای مختلف به سوی توکيو، آنها بايد 
تست کرونا بدهند تا نتيجه منفی آنها مشخص 
شود. البته آنها عنوان داشتند اميدوارند واکسن 
کرونا توليد و در دسترس عموم مردم جهان قرار 
گيرد، ولی اگر کشوري نتوانست واکسن را تهيه 
کند، از طريق IOC  و همچنين کميته برگزاری 
بازی ها در اختيار کاروان ورزشی آنها قرارخواهد 
گرفت. برگزاري مراسم پرچم از برنامه ها حذف 
شده و حضور تماش��اگران بسيار محدود خواهد 

بود.«

ب��ا قطع��ي ش��دن برگ��زاري 
فريدون حسن

      کشتی
رقابت ه��اي جهاني کش��تي و 
اعالم تاريخ آن از سوي اتحاديه 
جهاني کشتي، حاال وضعيت رشته اول ورزش کشور متفاوت تر 
از آنچه تاکنون بوده ش��ده اس��ت، چراکه حاال عالوه بر ادامه 
مسابقات ليگ بحث برپايي اردوهاي تيم هاي ملي هم در ميان 

است.
ديروز اتحاديه جهاني کش��تي اعالم ک��رد رقابت های قهرمانی 
بزرگس��االن جهان س��ال 2020 روزهای 22 لغايت ۳0 آذر ماه 
سال جاری به ميزبانی شهر بلگراد برگزار می شود. درست است 
که اتحاديه جهانی کشتی تصميم بر برگزاری مسابقات گرفته، 
اما کماکان اين موضوع منوط به ثبت نام نهايی صورت گرفته در 
سامانه آتنا و همچنين ارزيابی ميزان پاندمی ويروس کرونا خواهد 

بود. سامانه آتنا برای ثبت نفرات تيم ها از امروز باز مي شود.
غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي با اشاره به تصميم اتحاديه 
جهاني کشتي گفت: »برگزاری چند تورنمنت در آبان ماه اين 
پيام را به همه می داد که امکان برگزاری مسابقات جهانی زياد 
اس��ت. آمادگی ذهنی اين خبر را داش��تم که مسابقات برگزار 

خواهد شد. احس��اس می کردم که امسال مس��ابقات جهانی 
خواهيم داشت. يکی از مهم ترين داليل هم اين بود که اتحاديه 
جهانی کشتی، انتخاباتش را در پيش دارد و آنها می خواستند 
حتماً مس��ابقه برگزار ش��ود. اين موضوع در تصميم اتحاديه 
جهانی بر برگزاری مسابقات تأثيرگذار بود. ضمن اينکه اعالم 
شده بود چند تورنمنت در آبان ماه برگزار می شود که اين پيام 
را به همه می داد که آنها با اتحاديه جهانی هماهنگ هستند و 
وقتی تورنمنت هست، امکان برگزاری مسابقه جهانی هم زياد 
است. اينها نش��ان می داد که احتمال و اراده ای برای برگزاری 

رقابت های جهانی وجود دارد.«
با قطعيت پيدا کردن برگزاري مسابقات قهرماني جهان، اولين 
مرحله از اردوی تيم ملی کشتی آزاد برای حضور در اين رقابت ها 
طي روزهای بيست و پنجم مهر تا هشتم آبان ماه در محل خانه 
کشتی شهيد ابراهيم هادی برگزار مي شود. غالمرضا محمدی 
29 کش��تی گير را دعوت کرده تا بعد از گذراندن تس��ت کرونا 
وارد اردو شوند. البته اعالم شده با توجه به سوابق قهرمانی رضا 
يزدانی، او به محل فدراسيون کشتی دعوت می شود تا پس از 

جلسه با کادر فنی در خصوص حضورش تصميم گيری شود. 

آزادکاران ايران براي مسابقات جهاني فراخوانده شدند

 محمدي: 
آمادگي ذهني اين خبر را داشتم

اشرف رامین

مجلس ورزشگاه نيست!
صندلی های مجلس را گويی با س��کوهای ورزشگاه اش��تباه گرفته اند که 
اينگونه هواداری ش��عار می دهند، آن هم در ش��رايطی که چشم ملتی به 

تصميم گيری های آنهاست. در خانه ملت!
ورود مجلس به مسائل ورزشی بدون ترديد اتفاق خوبی است. نماينده های 
مردم بايد مطالبه گر باشند، به خصوص از مديران ورزشی که چطور اوضاع 
را اداره می کنند تا مش��خص ش��ود دليل ناکامی ها چيست و بودجه های 
ميلياردی در کجا و به چه شکل هزينه می ش��ود. اينها نماينده های ملت 
هستند و بايد به جای تک تک مردم ورزش را زير ذره بين قرار دهند و مو را 
از ماست بيرون بکشند و کمکی باشند برای رشد و شکوفايی و گام برداشن 
ورزش در مس��ير موفقيت و به همان اندازه هم بايد مطالبه گر باشند برابر 
مفسدان ورزشی. اما اظهارنظر اين روزهای برخی نماينده های مجلس، آن 
هم در رأس کميسيون ورزش و کميته فوتبال مجلس، نه زير ذره بين بردن 
ورزش برای قدم برداشتن در مسير موفقيت که بيشتر شبيه به کری خوانی 

هواداری است برای يار جمع کردن!
نماينده هايی که طی روزهای اخير کوچک ترين اش��اره يا اعتراضی به 
نحوه پرداخت پاداش های قهرمانان و مدال آوران جهانی و آس��يايی در 
س��ال 97 نکردند و گله قهرمانان در خصوص دريافت 2ميليون تومان 
به ازای هر سکه توجه شان را جلب نکرد و عکس العملی به اين داستان 
تأسف بار نداشتند، امروز با اعتراض به اينکه چرا پاداش پرسپوليسی ها 
پرداخت نشده است اين شائبه را به وجود آورده اند که نه از سر دغدغه 
در خصوص ش��رايط س��رخابی های پايتخت که برای داشتن حمايت 
طرفداران اين دو تيم است که به شکلي خاص به مسئله پرسپوليس و 
استقالل می پردازند، آن هم نه از اين باب که اين دو باشگاه بدهی های 
هنگفت زيادی را روی دست فوتبال گذاشته و آبروی فوتبال ايران را به 
دليل عدم تعهد به قراردادهای شان با مربيان و بازيکنان خارجی در فيفا 
خدشه دار کرده اند، بلکه از آن جهت که آرامش پرسپوليس بايد به دليل 

صعود به فينال ليگ قهرمانان آسيا حفظ شود! 
اينها همان نمايندگانی هس��تند که طی روزهای اخير چش��م بر درددل 
قهرمانان سال 97 بستند و حاال با افتخار از کمک کردن به استقالل برای 
پرداخت ماليات هايش می گويند و تأکيد دارند که ترکيب پرس��پوليس و 

آرامش کادر فنی آن بايد حفظ شود.
تأسف بار است، اينکه شأن مجلس تا اين حد پايين مي آيد، تأسف بار است. 
اينکه رئيس کميته فوتبال مجلس با علم به اينکه مديران فوتبالی الفبای 
ورزش را نمی دانند و بر اساس رفاقت روی کار می آيند به جای اينکه  گامی در 
اين راستا بردارد و سعی کند اين مشکل را حل و فصل کند، دغدغه اش اين 
می شود که به هواداران استقالل مژده بدهد )در بدهی مالياتی به استقالل 
کمک بيشتری کرديم(، جای بسی تأس��ف دارد. اينکه رئيس کميسيون 
ورزش مجلس به جای اينکه به دنبال يافتن مقصران انباشته شدن بدهی 
برانکو باشد و تحويل آنها به مراجع ذی ربط که به چه حقی ادعا می کرديد 
که پول برانکو آماده است، اما آن را پرداخت نکرده ايد تا يک بار ديگر با آبروی 
فوتبال اين مملکت بازی ش��ود،  روی اوضاع روحی روانی پرسپوليس زوم 

می کند و حساس می شود، جای تأسف دارد.
نشستن روی صندلی های مجلس انتظاراتی را توسط مردم در پی دارد. مردم 
از آنهايی که روانه مجلس می کنند انتظار دارند. انتظار دارند تا مشکالت 
بزرگ تری از پاداش پرس��پوليس يا مشکل مالياتی استقالل را حل کنند. 
شأن مجلس باالتر از آن است که با جايگاه ۳6 ورزشگاه آزادی اشتباه گرفته 
شود. مجلس جاي دادن شعارهای هواداری نيست، جای مطالبه گری است؛ 
از پرسپوليس، استقالل و از مديران فوتبالی بابت عقد قراردادهای شرم آورتر 
از ترکمانچای. از ورزش بابت عدم حمايت ها و بدقولی ها و عدم پايبند بودن 
به وعده هايش. مجلس س��تاد تبليغاتی نماينده ها نيست که بخواهند با 
حرف های هواداری دل عده ای خاص را به دست آورند. اينجا جای مطرح 
کردن مشکالت و بحث کردن برای يافتن راهی برای حل آنهاست. مشکالت 
ورزش و فوتبال ايران بسيار فراتر از شرايط روحی روانی بازيکنان و کادر فنی 
پرسپوليس يا دغدغه های مالياتی استقالل است. چشم اميد مرد در اين 
بلبشو به مجلس و نماينده هايی است که راهی ساختمان خيابان بهارستان 
کرده اند، اما اگر قرار باشد نماينده های ملت نيز همانند هواداران فوتبال روی 
سکوها به دنبال دادن شعارهای قشنگ و مهيج باشند که ديگر هيچ اميدی 

به بهبود اوضاع نيست!
حيطه وظايف نماينده های ورزش بی شک فراتر از رسيدگی به اوضاع روحی 
و مسائل مالياتی سرخابی های پايتخت است و شأن مجلس نيز باالتر از آنکه 

نمايندگانش بخواهند کار را هواداری پيش ببرند.

جنگ حيثيتی ايتاليا با الله ها در برگامو
 مانچو برای حفظ رکورد می جنگد
دی  بوئر برای کسب اولين پيروزی

رويارويی دوب��اره ايتاليا- هلند در ليگ ملت ه��ای اروپا برای الله های 
نارنجی جنبه انتقامی و حيثيتی دارد. در ادامه بازی های مرحله گروهی 
ليگ  A اين رقابت ها و در گروه يک، الجوردی پوشان در ورزشگاه برگامو 
ميزبان هلند هستند، به اين اميد که برتری بازی رفت را در خانه تکرار 

کنند، اما شرايط الله ها با روی کار آمدن دی بوئر فرق کرده است. 
  

حس��اس ترين بازی امش��ب ليگ ملت ه��ا در ايتاليا انجام می ش��ود؛ 
صدرنش��ين گروه اول در آغ��از دور برگش��ت با جديت بيش��تری به 
بلندپروازی هايش ادامه می دهد. تيم روبرت��و مانچينی تا اينجای کار 
فعاًل از بقيه رقبا عملکرد بهتری داشته اس��ت. تنها پيروزی آنها برابر 
هلند به دست آمده و حاال دوباره بايد مقابل نارنجی ها صف آرايی کنند. 
البته کسب دو تساوی آن هم برابر بوسنی و لهستان انتقادهای زيادی 
را متوجه سرمربی تيم کرد. آبی ها يک شنبه شب در زمين لهستان يک 
بازی کسالت آور و دور از انتظار را ارائه دادند و گرفتن يک امتياز از تيم 
سرسخت لهستان برای شان حکم پيروزی داشت. البته مانچو علت اين 
عملکرد را کيفيت بد زمين مسابقه خواند، ولی امشب معلوم می شود 
س��طح بازی ايتاليا افت کرده يا حق با مانچينی بوده است. سايت يوفا 
با تعري��ف و تمجيد از عملکرد خ��وب تيم مانچينی ب��ه حفظ رکورد 
شکست ناپذيری ايتاليا اشاره کرد: »ايتاليايی ها 18 بازی را بدون باخت 
پشت سر گذاش��ته اند و در مقابل هلند هم به دنبال حفظ اين رکورد 
هس��تند. ايتاليا در 22 بازی قبلی مقابل هلند 9 برد، 10 تساوی و سه 

شکست را تجربه کرده است. 
  

هلندی ها اما بعد از برتری شکننده مقابل لهس��تان ديگر طعم برد را 
نچشيدند؛ شکست برابر ايتاليا و توقف مقابل بوسنی باعث شده الله ها 
با چهار امتياز تيم دوم گروه باشند، با اين تفاوت که دی بوئر، سرمربی 
جديد هلند تازه از بازی بوسنی روی نيمکت اين تيم به عنوان سرمربی 
نشست و قطعاً برای ايجاد برخی تغييرات و تحول به زمان بيشتری نياز 
دارد. بعد از آنکه رونالد کومان از هدايت هلند استعفا داد و به بارسلونا 
رفت، مسئوليت نارنجی پوشان تا پايان جام جهانی 2022 به دی بوئر 
سپرده شد و او در اولين گام و در جريان بازی دوستانه با مکزيک يک 
بر صفر نتيجه را واگذار کرد. در بازی بعد هم مقابل بوسنی متوقف شد 
و حاال نبرد با ايتاليا برايش سرنوشت ساز است. سايت يوفا در خصوص 
وضعيت تيم ملی هلند قبل از اين بازی حساس نوشت: »گرفتن انتقام 
باخت دور رفت از الجوردی پوش��ان و کسب اولين پيروزی با تيم ملی 
هلند دغدغه اصلی دی بوئر برای بازی امشب است. از نقاط ضعف هلند 
می توان به عملکرد ضعيف مهاجمان تيم اش��اره کرد. اين تيم در سه 
بازی قبلی خود تنها يک گل به ثمر رسانده است. هلندی ها آخرين بار 

در يورو 2008 موفق به شکست ايتاليا شدند.«
  

سرمربی ايتاليا قبل از بازی برگشت برابر هلند در گفت وگو با يوفا عنوان 
کرد: »تيم ها مدام در حال جنگيدن هستند. ما در بازی با لهستان هم 
فرصت های زيادی را از دس��ت داديم. تاکنون سه بازی مرحله رفت را 
پشت س��ر گذاش��ته ايم و از اين به بعد نبايد هيچ امتيازی را از دست 
بدهيم.« آبی پوشان اگر لهس��تان را می بردند فاصله شان با ديگر رقبا، 
يعنی هلند و لهس��تان بيشتر   می ش��د و با خيال راحت تري بازی ها را 
ادامه می دادند. اين در حالی اس��ت که فرانک دی بوئر ابراز اميدواری 
کرده که ش��اگردانش بازی اصلی خود را به نمايش بگذارند: »درست 
است که با بوسنی مساوی کرديم، ولی مسابقات هنوز ادامه دارد. در آن 
بازی شانس های زيادی داشتيم، اما نتوانستيم از آنها استفاده کنيم، به 
همين خاطر نکاتی را به بازيکنانم گوشزد کردم. ضمن اينکه ايتاليا نيز 
نتوانست از سد بوسنی بگذرد. هنوز با شرايط ايده آل فاصله داريم. برای 
آنکه بتوانيم ايتاليا را در خارج از خانه شکست دهيم بايد آمادگی مان 
بيشتر از اينها باشد. هميشه به پيروزی فکر می کنيم، ولی برای رسيدن 
به اين هدف نبايد از فرصت ها غافل ش��د، چراکه بسياری از فرصت ها 
فقط يک بار به دست می آيند.« دی بوئر در حالی منتظر کسب اولين 
پيروزی اش با هلند در کسوت سرمربی اين تيم است که رسيدن به اين 
هدف به پايان رکورد شکست ناپذيری مانچينی با ايتاليا منجر می شود. 

همين مسئله تقابل دو مربی را حساس تر کرده است. 

به متخلفان و مفسدان فوتبال زمان ندهيد
  شيوا نوروزی

پرونده مارک ويلموتس همچنان مفتوح اس��ت، چ��ه در فيفا، چه در 
دادگاه عالی ورزش و چه در مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی 
و نهادهای نظارتی ديگر. هزينه گزافی ک��ه قرارداد اين مربی بلژيکی 
روی دست کشور گذاش��ته، به اين زودی ها جبران پذير نيست و تنها 
موضوعی که می تواند ناراحتی و خشم بحق مردم را در اين خصوص 
کم کند، معرفی مقصران اين حقارت بزرگ و محاکمه آنهاست. مجلس 
شورای اسالمی پس از محکوميت فدراسيون فوتبال در پرونده شکايت 
ويلموتس توسط فيفا وارد عمل شد و کميسيون اصل نود و همچنين 
برخی ديگر از کميته های مجلس اين وعده را به مردم دادند که پس  
از بررس��ی دقيق ابعاد قرارداد مفتضحانه س��رمربی س��ابق تيم ملی، 
خاطيان را به محاکم قضايی معرفی کنند. روز گذشته پژمانفر، رئيس 
کميس��يون اصل نود در گفت وگو با تسنيم از نهايی شدن جمع بندی 
اين کميسيون و محرز بودن اهمال وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال 
خبر داد. نکته نگران کننده اما چيز ديگری است: »پيگيری ها در سطح 
بين المللی در حال انجام است، به همين دليل زمان دقيقی برای اعالم 
جزئيات جمع بندی کميسيون در اين زمينه نمی توان اعالم کرد.« عدم 
اعالم رسمی نتايج بررسی ها همان چيزی است که متهمان رديف اول 
و همه کس��انی که در ماجرای ويلموتس دخيل بوده اند، می خواهند. 
از زمان مطرح شدن ش��کايت مربی بلژيکی و ارجاع پرونده به دادگاه 
CAS، رسانه ها بارها نسبت به طوالنی شدن بررسی اين پرونده هشداد 
داده اند، چراکه در گذش��ته نيز پرونده هايی از جمله پرونده فساد در 
فوتبال مشمول مرور زمان شده و هرگز به نتيجه مشخصی نرسيده اند. 
فراموش نکنيم که غرامت سنگينی که ويلموتس و دستيارانش از ما 
می خواهند بايد از جيب مردم و پول بيت المال پرداخت شود. هرچند 
که آقايان در فدراسيون و وزارت با فرافکنی و پيش کشيدن منافع ملی 
سعی در محق جلوه دادن خود دارند، ولی با توجه به عملکرد گذشته 
همين مديران اص��اًل نمی توان نس��بت ب��ه رأی دادگاه عالی ورزش 
خوش بين بود. به همين خاطر مجلسی ها نبايد اعالم نتايج گزارش شان 

را به بعد از رأی دادگاه موکول کنند.  

لغو بازی با مالی و فرصتی که پريد
برگزاری دو ديدار تدارکاتی مقابل ازبکس��تان و مالی در روزهای رس��می 
فيفا بهترين فرصت آماده سازی تيم ملی در مسير مقدماتی جام جهانی و 
آشنايی ملی پوشان با تفکرات تاکتيکی اسکوچيچ بود که طی چند ماه قبل با 
حاشيه های فراوان به جای ويلموتس سکان هدايت تيم ملی فوتبال ايران را 
به دست گرفت. بخت اما با تيم ملی يار نبود و در حالی که تيم ملی ايران آماده 
دومين بازی دوستانه بود، بازی با مالی دومين حريف تيم ملی به دليل ابتالی 
بازيکنان اين تيم به کرونا لغو ش��د و اسکوچيچ نتوانست شاگردانش را در 
ترکيه برابر حريف آفريقايی محک بزند و بعد از يک بازی درون تيمی و تمرين 
در ترکيه، تيم ملی ايران اين کشور را ترک می کند و به وطن برمی گردد تا 
همچنان طبق آمار تيم ملی ايران از هشتم بهمن سال 97 و بازی پايانی تيم 
ملی در جام ملت های آسيا در دوران کی روش، سه ديدار دوستانه انجام داده 
باشد. جالب اينکه تيم ملی در صورت صعود از مرحله مقدماتی با توجه به 

فشردگی برنامه بازی ها، فرصتی برای برگزاری ديدار تدارکاتی ندارد!

نگاهي به فصل پرحاشيه ليگ واليبال که پس از 2 هفته تعطيلي به دليل آمار باالي کرونا از 7 آبان دوباره آغاز مي شود

دردسرهاي عظيم واليبال

کجا سکه را 2 ميليون مي دهند، برويم بخريم؟!
تمرين در خانه 

حامد قهرماني
      چهره

شرايطي است 
ظاه��راً  ک��ه 
ورزشکاران بايد فعاًل به آن عادت کنند و با آن 
بسازند، هرچند که ضرر و زيانش زياد است و 

به هيچ عنوان نمي تواند جاي تمرينات 
واقعي را بگيرد. همين مس��ئله و 
البته کم توجهي هاي مسئوالن به 
ورزشکاران باعث شده انتقادها به 

اوج خود برس��د. مرتضي مهرزاد، 
ملي پوش واليبال نشس��ته ايران با 

اشاره به سختي هاي اين 
شرايط مي گويد: »از 

اس��فندماه ک��ه 
اردوه��ای تي��م 
تعطي��ل  مل��ی 
ش��ده، ح��دود 
هشت ماه است 
تمرينات  ک��ه 
جدی نداشته ايم. 
البته تمرينات را 

زير نظر مربيان و از 
طريق فضای مجازی 

دنبال می کنيم. با چند 

نف��ر از دوس��تان هفته ای دو تا س��ه جلس��ه 
تمرينات بدنسازی همراه با کار با توپ را انجام 
می دهيم تا از آمادگی دور نشويم. تمرين در 
خانه جای حض��ور در اردوهای تي��م ملی را 
نمی گيرد، چون شرايط در آنجا حرفه ای تر و 
تمرکز روی تمرينات بيش��تر اس��ت. 
شنيده ام روسيه و بوسنی که حريفان 
اصلی م��ا در پارالمپيک هس��تند، 
تمرينات خود را آغاز کرده اند، اما ما 
بالتکليف هستيم. از طرفي متأسفانه 
با وجود گذش��ت بيش از دو سال از 
قهرمانی مان در مس��ابقات 
جهان��ی هلن��د، هن��وز 
پاداش های ما پرداخت 
نشده اس��ت. هرچند 
شنيده ام در پاداش هايی 
ک��ه اخي�����راً ب��ه 
کشتی گيران پرداخت 
 ش��ده س�����که را 
2 ميليون حس��اب 
کرده ان��د ، واقعاً کجا 
س��که را 2 ميلي��ون 
می دهن��د ک��ه ما هم 

برويم و بخريم!«

 رقبا هيچ فرصتی را 
برای تمرين از دست ندادند

مسابقات کسب سهميه اس��اللوم بهمن ماه در تايلند برگزار می شود و 
به گفته کتايون اشرف، نايب رئيس بانوان فدراسيون قايقرانی دغدغه 
ورزشکاران اين رشته شرايط نابرابر با رقباست: »رقبای ايران در کسب 
سهميه، کشورهايی هستند که کمتر درگير کرونا بودند، به طور مثال 
تايلند ميزبان در حال آماده س��ازی قايقرانان خود در پيس��ت کسب 
سهميه است، ولی ورزش��کاران ما در اين مدت خانه نشين بودند. رقبا 
هيچ فرصتی را برای تمرين از دست ندادند و اين کار ما را سخت مي کند. 
با وجود اين به کسب سهميه اميدواريم و بايد در فاصله کوتاهی که به 
مسابقات کسب سهميه مانده، س��خت تالش کنيم. هرچند که خوب 

می دانيم کار رکسانا رازقيان و نازنين مواليی اصاًل ساده نيست.«
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