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هفته دوم رقابت هاي 
فريدون حسن
      لیگ برتر

ليگ برتر در حالي 
عصر ديروز به پايان 
رسيد که برخالف آنچه تصور مي شد حاشيه هاي 
هميش�گي لي�گ خيل�ي زود خودنماي�ي کرد.

اشتباهات محرز داوري و برخي برخوردهاي زشت 
از س��وي چهره هاي مطرح ليگ عماًل کاري کرد 
که نتايج به دس��ت آمده تحت الشعاع قرار گيرد و 
اين در حالي است که به سبب خطر شيوع کرونا و 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي، بازي ها بدون حضور 
تماشاگر برگزار مي شود. بايد خوشحال بود بابت اين 
اتفاق، چراکه معلوم نبود با وجود اين همه حاشيه 
آن هم بدون تماشاگر، در صورت حضور تماشاگران 
چه اتفاقاتي رخ مي داد. البته بايد اذعان کرد که خود 
فوتبالي ها به خوبي مي توانند جاي خالي تماشاگران 
را پر کنند و براي حاشيه سازي و برهم زدن اوضاع 

نيازي به حضور تماشاگر ندارند.
با اين شرايط عصر ديروز دو بازي پاياني اين هفته 
برگزار ش��د که طي آنه��ا پرس��پوليس در هواي 
باراني تهران برابر صنعت نف��ت آبادان قرار گرفت 
و به رغم برتري 90 دقيقه اي بر توپ ميدان و خلق 
موقعيت هاي زياد تنها يک بار موفق به گلزني، آن هم 
از روي نقطه پنالتي شد تا اولين برد خود را جشن 
بگيرد، هرچند که با اخراج دقيقه پاياني گل محمدي 

هفته آينده سرمربي خود را روي نيمکت ندارد.
مدافع عنوان قهرماني ديروز برد مي خواست؛ يحيي 
گل محمدي به همين خاطر شاگردانش را با ترکيبي 
هجومي به ميدان فرستاد، اما بارندگي تهران عماًل 
سرعت را از سرخ ها گرفته بود. آنها با اينکه صاحب 
توپ و ميدان بودند، اما در ايجاد موقعيت خطرناک 
روي دروازه صنعت نفت ناکام بودند. آباداني ها هم 

دس��ت به خطر نمي زدند و با يک دفاع چند اليه 
حمالت نصفه و نيمه پرسپوليس را دفع مي کردند. 
آنچه در اين دقايق مش��هود ب��ود؛ پاس هاي زياد 
بازيکنان پرسپوليس و پرهيز از شوت زني بود که 
چند بار باعث هدر رفتن فرصت ها شد. دقيقه 40 
حمالت گسترده پرس��پوليس سرانجام مدافعان 
صنعت نفت را وادار به خطا کرد تا سرخ ها صاحب 
پنالتي شوند تا سيامک نعمتي آن را به اولين گل 

اين فصل پرسپوليس تبديل کند.
با شروع نيمه دوم و قطع بارش باران صنعت نفت 
کمي از الک دفاع��ي بيرون آم��د و رو به دروازه 
پرس��پوليس حرکت کرد، اما در عين حال ترس 
از حمالت پرسپوليس باعث شده بود يورش هاي 
آباداني ها چندان قدرت نداش��ته باشد و همين 
عامل باعث شد پرسپوليس بعد از گذشت دقايق 
ابتدايي اي��ن نيمه باز هم صاح��ب توپ و ميدان 
ش��ود، اما عدم دق��ت در تمام ک��ردن حمالت و 
ضعف در خط حمله مانند هفته اول ايراد کار تيم 
گل محمدي بود و باعث شد کار با همان تک گل 
نيمه اول تمام شود. ايرادي که سرمربي سرخ ها 
بايد فکري ب��ه حال آن کند، چراک��ه با اين روند 
حتماً در هفته هاي آينده و خصوصاً در فينال ليگ 

قهرمانان آسيا به مشکل برخواهد خورد.
در ديگر بازي هم جدال پيکان و ش��هرخودرو در 
حالي که 22 دقيقه از آن گذش��ته ب��ود به دليل 
آبگرفتگي ش��ديد زمين ورزش��گاه شهداي شهر 
قدس نيمه تمام ماند. نکته جالب اينکه قبل از شروع 
مسابقه و هنگام گرم کردن بازيکنان دو تيم حسين 
مهربان، مهاجم شهرخودرو به دليل وضعيت چمن 
آسيب ديد و از زمين بيرون رفت. اين موضوع کافی 
بود که کادر فنی شهرخودرو به اين شرايط اعتراض 

کند. با گذشت 22 دقيقه از شروع بازی، مسابقه دو 
تيم به دليل شرايط زمين چمن متوقف شد. روابط 
عمومی باشگاه شهرخودرو در اين زمينه نوشت: 
»ديدار شهرخودرو و پيکان به دليل بارندگی شديد 
تا اطالع ثانوی لغو شد. چيزی در خصوص تاريخ 

جديد اين بازی اعالم نشده است.«
  شگفتي سازان 

درخشش تيم هايي چون گل گهر سيرجان و نساجي 
مازندران طي دو هفته گذشته نويد روزهاي خوبي 
را در ليگ مي دهد. دو تيم��ي که با انجام بازي هاي 
خوب موفق شدند از همين حاال نگاه ها را به سمت 
خود معطوف کنند. هرچند که بايد در خصوص روند 
موفقيت اين تيم ها منتظر هفته هاي آينده بود، اما 
اين دو تيم ثابت کرده اند که اگر با آرامش به کارشان 
ادامه دهند، مي توانند از شگفتي سازان فوتبال ايران 
باشند. گل گهر و نساجي حتماً حرف هاي زيادي در 
هفته هاي پيش رو خواهند داشت. هرچند موفقيت 
همين دو هفته آنها هم زير سايه حواشي پنهان ماند.

  بالي سوت هاي اشتباه
اما انتقاد به سوت هاي اشتباه هرچند در هفته اول 
هم ديده شد، اما در اين هفته رنگ و بوي جدي تري 
به خود گرفت تا آنجا که اين س��وت هاي اش��تباه 
تأثير مستقيمي در نتيجه دو بازي داشت و صداي 
اعتراض مربيان ضرر کرده از اين جريان را بلند کرد. 
نکته جالب در اين خصوص سکوت کميته داوران 
فدراسيون فوتبال اس��ت که بدون هيچ واکنشي 
از کنار اين اتفاقات گذشت تا عماًل هيچ اميدي به 
اصالح اين جريان نداشته باش��يم. اشتباهات رخ 
داده در اين هفته اينقدر واضح و آشکار بود که حتي 
بعضاً از چشم ناظران و داور چهارم بازي هم پنهان 
نماند. بدون هيچ ش��کي باليي که اين سوت هاي 

اش��تباه و تأثيرگذار بر روند حرکت و نتيجه گيري 
تيم ها مي آورد، چيزي نيست که بتوان به سادگي از 
کنار آن گذشت و کميته داوران فدراسيون فوتبال 
موظف است به جاي بي خيالي نسبت به اين موضوع 
مهم و حاشيه س��از با تأمل و برنامه ريزي درست، 
درصدد رفع اين معضل برآيد. در اين خصوص شايد 
سياست تشويق و تنبيه براي داوران ليگ برتر مفيد 
فايده باشد، هرچند که کميته داوران اينقدر منفعل 
و بي تأثير است که بعيد به نظر مي رسد برنامه خاصي 

براي جلوگيري از حواشي آينده داشته باشد.
  جادو و جنبل

سر وکله شان دوباره پيدا شده، هرچند نرفته بودند 
که دوباره بخواهند برگردند! با اين تفاوت که حاال 
حتي صداي ش��ان هم روي پخش زنده مسابقات 
ش��نيده مي ش��ود و اين يعني اينکه جادوگران و 
رمال ها حتي در روزهاي کرونايي فوتبال هم بازار 
کارشان داغ داغ است. حاال اما اين وظيفه کميته هاي 
اخالق و انضباطي فدراسيون فوتبال است که در اين 
خصوص کاري انجام دهن��د. البته اين دو کميته 
هم مانند کميته داوران اينقدر منفعل و بي تأثير 
هستند که هر کسي هر کاري دلش مي خواهد انجام 
مي دهد و دست آخر نيز با حضور در اين کميته ها 
صرفاً با يک معذرت خش��ک و خالي يا جريمه اي 
نقدي که هيچ کدام بازدارنده هم نيس��تند کار را 
فيصله مي دهند. در اين خصوص هم بايد گفت اگر 
روزي بتوانيم جلوي فحاشي ها و حرکات زشت و 
زننده برخي مربيان و بازيکنان را بگيريم، آن وقت 
مي توانيم اميدوار باشيم که جلوي جادو و جنبل و 
عرض اندام جادوگران هم در فوتبال گرفته شود. 
اتفاقي که با اين کميته اخالق و کميته انضباطي 

بعيد است حاال حاالها شاهد وقوع آن باشيم.

شیوا نوروزی

آسمانخراشهاآمادهکاپآسیامیشوند
ملی پوش��ان بس��کتبال اين روزها آخرين تمرينات ش��ان را در مجموعه 
ورزش��ی آزادی تهران برای حضور در کاپ آس��يا پشت س��ر می گذارند. 
بسکتباليست های کشورمان قرار اس��ت امروز يک ديدار تدارکاتی با تيم 
اکسون برگزار کنند تا آمادگی شان با توجه با تعطيلی چند ماهه تمرينات به 
دليل کرونا محک زده شود. تيم ملی بسکتبال که در گروه E انتخابی کاپ 
آسيا قرار گرفته پس از پيروزی مقابل قطر و چين تايپه در اسفند سال گذشته 
با توجه به متوقف شدن مسابقات به دليل شيوع کرونا، ادامه مسابقاتش را با 
توجه به تصميم کنفدراسيون بسکتبال آسيا در قطر به صورت متمرکز برگزار 
می کند. به همين خاطر تيم کشورمان در روزهای آينده به دوحه می رود تا با 

تيم های عربستان و سوريه در روز های هشتم و دهم آذر ماه مسابقه دهد.

بردبارانيپرسپولیسدرشباخراجيحیي
شگفتي سازها زير سايه اشتباهات داوري و بي اخالقي هاي فوتبال

سعید احمديان

شرمیکهدرفوتبالقورتشدادهاند!
سال هاست فوتبال ايران به قهقرای اخالقی می رود و حواشی پايان بازی 
جمعه شب فوالد و اس��تقالل اتفاق تازه ای نبود. اينکه يک مربی پس از 
باخت به زمين و زمان رکيک ترين فحش ها را می دهد و دوربين ها هم آن 
را ثبت می کنند را بارها شاهد بوده ايم. بارها ديده ايم که مربی و بازيکن 
با چه الفاظی از خجالت هم درآمده اند يا روی س��کوها فحاشی ها چقدر 
گوش خراش بوده که ديگر کار از اينکه عده ای تماشاگرنما چشم شان را 
بسته و دهان شان را باز کرده اند، گذشته و کارگردان تلويزيونی مجبور 
شده صدای ورزشگاه را قطع کند. از داخل زمين تا روی نيمکت و سکوها، 
سال هاست که فوتبال درگير بی اخالقی است. آنقدر حواشی و توهين های 
رکيک مشابه آنچه در بازی فوالد و استقالل رخ داد، تکرار شده است که 
ديگر تماشای چنين اتفاقات سخيفی کمتر کسی را متعجب می کند. اما 
چه شد که فوتبال کشورمان به اينجا رسيد، به روزی که يکی از مربيانی 
که به اخالق و متانت شهره بود و کمتر کسی از او تصوير منفی در ذهنش 
داشت، اينطور بی محابا بعد از يک شکست عنان از کف می دهد و ابايی هم 

ندارد که رکيک ترين فحش ها را حواله مربی و بازيکن فوالد کند.
اينکه مربيانی مانند »محمود فکری« ها چنين به يک باره تصوير مثبت شان 
را با يک شکست به تصويری منفی بدل کنند، حکايت تلخ فوتبالی است 
که مرزهای اخالقی آن پاک شده است، طوری که تنها يک باخت می تواند 
يک چهره ديگراز مربی يا بازيکن و حتی مدير کت و شلوارپوش باشگاه رو 
کند. چهره ای که گويای مرگ اخالق است و فوتبال تبديل به چاله ميدانی 
می شود و کار به جايی می رسد که کمتر بازيکن، مربی يا مديری است که 
پس از زير پا گذاشتن همه اصول اخالقی، عرق شرم بر پيشانی اش بنشيند، 

به طوری که به خودش بيايد و خجالت زده شود.
فوتبال امروز در حالی مرزهای بی اخالق��ی را درنورديده که انگار هر که 
فحاش تر و سروصدايش بلندتر باشد، بيشتر ديده می شود بدون اينکه مورد 
شماتت يا بازخواست باشگاه و فدراسيون فوتبال قرار بگيرد. کدام مدير 
باشگاه را س��راغ داريد که بازيکن يا مربی اش را به دليل رفتاری خارج از 
چارچوب و قواعد اخالقی جريمه کند يا گوشش را بپيچاند. کدام باشگاهی 
را سراغ داريد که در قراردادی که با مربی يا بازيکنش امضا می کند، بندی 
هم درباره اصول اخالقی و رفتاری که شايسته يک مربی يا بازيکن است، 
بگذارد و وقتی اين تعهد زير پا گذاش��ته ش��د و چه مربی و چه بازيکن، 

حيثيت اخالقی باشگاه را با رفتارش زير سؤال برد، بازخواست شود.
تقريباً می شود گفت در هيچ باشگاهی نمی توان از چنين برخوردهايی 
با بی اخالقی که عض��و آن تيم در هر رده و مس��ئوليتی انجام می دهد 
سراغ گرفت. توجه به وجهه و اعتبار اخالقی زير سايه صفرهای قرارداد 
و درصدهايی که تقسيم می شود، گم شده است، طوری که حتی شاهد 
بوده ايم مدير يک باشگاه به جای برخورد با رفتار يا کالم زشت و زننده 
بازيکن يا مربی اش پشت شان درآمده تا آنها نه تنها از کاری که کرده اند 

پشيمان نشوند، بلکه فحاشی های بعدی شان را آبدارتر کنند!
کميته اخالق و کميته انضباطی فدراسيون فوتبال به عنوان نهاد هاي 
نظارتی گويا تنه��ا يک جنبه تش��ريفاتی دارند، هس��تند برای خالی 
نبودن عريضه، به خصوص که اگر پاسداری از حيثيت اخالقی فوتبال 
سرلوحه کار چنين کميته هايی بود و با متخلفانی که به آبروی فوتبال 
با رکيک ترين فحاشی ها ضربه زده اند سفت و محکم برخورد می شد، 
امروز شاهد نبوديم که مربی، بازيکن، تماشاگر و حتی مدير، زشت ترين 

توهين ها را به يکديگر حواله کنند.
حواشی ش��رم آور پايان بازی فوالد و اس��تقالل اگرچه با ورود کميته 
انضباطی و احضار متخلفان همراه شده، اما وقتی برخوردها بازدارنده 
نباشد و در باشگاه ها و فدراسيون فوتبال، اخالق گرايی تنها يک شعار 
دهان پرکن باش��د و برنامه ای عملی برای آموزش بديهيات اخالقی و 
فرهنگی به بازيکنان و مربيان وجود نداش��ته باش��د، نمی توان انتظار 
داشت که چنين اتفاقاتی ديگر تکرار نشود، به خصوص که سال هاست 
فحش  و توهين  در فوتبال تبديل به نقل و نبات شده است و اهالی اين 
رشته، وقت کم آوردن و شکس��ت به جای قبول آن، چشم های شان را 

می بندند و دهان شان را باز می کنند.

کرونا برای فوتباليست ها استثنا قائل نمی شود
زنجیرهانتقالازتیمملیبهباشگاههاوبرعکس!
تعداد مبتاليان به کرونا در بين فوتباليس��ت ها رو به افزايش اس��ت و 
برگزاری بازی های ملی در هفته های اخير به باال رفتن آمار کرونايی ها 
کمک کرده است. بس��ياری از بازيکنان شناخته ش��ده بعد از آنکه به 
اردوهای تيم های ملی کشورشان دعوت شدند، کرونا گرفتند و دست 
باشگاه شان را در پوست گردو گذاشتند. ابتالی ستاره های ملی پوش، 
مربيان باشگاهی را نيز به دردس��ر انداخته است، هرچند که برخی هم 

معتقدند اين ماجرا ممکن است برعکس اتفاق بيفتد. 
    

مهاجم مصری از فرصت پيوستن به تيم کشورش استفاده کرد و در جشن 
عروسی برادرش حسابی خوش گذراند، اما خيلی زود معلوم شد ستاره 
ليورپول به خاطر زير پا گذاشتن پروتکل ها، کرونا گرفته و فعاًل بايد در 
قرنطينه بماند تا تستش منفی شود. او حتی نتوانست برای تيم کشورش 
در بازی با توگو در انتخابی جام ملت های آفريقا به ميدان برود. صالح چند 
بازی مهم ليورپول در ليگ جزيره را از دست داده و هيچ بعيد نيست که 
مصاف با آژاکس در ليگ قهرمانان را هم از دست بدهد. در اين بين کلوپ 
بيش از همه ناراحت اس��ت. مصدومان زيادی روی دست بندرنشينان 
مانده و عالوه بر اين گلزن اول شان نيز در مصر کرونا گرفته است. بايد به 

کلوپ حق داد که مخالف حضور ستاره ها در تيم های ملی باشد. 
    

قبل از صالح هم بودند چهره های مطرحی که به لطف حضور در اردوهای 
ملی سر از قرنطينه درآوردند و چند بازی مهم را از دست دادند. کريس 
رونالدو که به تيم پرتغال ملحق شده بود تا در ليگ ملت ها به ميدان برود 
به دليل مثبت شدن تستش به قرنطينه رفت. مهاجم يوونتوس بازی تيم 
کشورش مقابل سوئد را از دست داد و از آن مهم تر در چند بازی مهم از 
جمله رويارويی با بارسلونا نتوانست به تورينی ها کمک کند. لوئيز سوارز 
هم به سرنوشت رونالدو دچار شده؛ مهاجم اروگوئه ای هفته پيش برای 
تيم کشورش در بازی با کلمبيا به ميدان رفت و يک گل هم به ثمر رساند، 
اما بعد از اين ديدار نتيجه تست کرونايش مثبت اعالم شد و به قرنطينه 
رفت. سوارز خيلی دلش می خواست در بازی ديش��ب اتلتيکو با بارسا 
مقابل تيم سابقش بازی کند، ولی کرونا او را حسرت به دل گذاشت. اين 

در حالی است که مادريدی ها روی کمک سوارز حساب کرده بودند. 
    

کهکشانی ها که امس��ال با مش��کالت زيادی از جمله کاهش بودجه و 
دستمزد مواجه بودند در يک ماه گذشته چند بازيکن کليدی شان را به 
خاطر کرونا در  اختيار نداشتند. کاسيميرو از اولين کرونايی های رئال 
بود که عالوه بر چند بازی الليگا، نتوانست برزيل را در ديدارهاي انتخابی 
جام جهانی همراهی کند. ادن هازارد و ادر ميليتائو کرونايی های بعدی 
رئال بودند. هر دو بازيکن تست شان قبل از بازی با والنسيا مثبت شد و 
هازاد ديدارهاي بلژيک در ليگ ملت ها را هم از دست داد. لوکا يوريچ اما 
شرايطش با بقيه فرق داشت؛ او که برای صربستان به ميدان رفته بود در 
بازگشت به اسپانيا نتيجه تستش مثبت شد تا مشکالت زيدان افزايش 
يابد. مهاجم صربستان بايد منتظر منفی شدن تست کرونايش بماند. 

ابتالی چند بازيکن و مربی تيم ملی بوسنی هم بازتاب زيادی داشت. 
درست قبل از بازی دوستانه ايران و بوسنی ابتالی سه بازيکن و سه عضو 
کادرفنی بوسنی تأييد شد و ش��ناخته شده ترين کرونايی اين تيم هم 
کسی نبود جز ادين ژکو، مهاجم رم. در بين مربيان نيز روبرتو مانچينی 
همزمان با ديدارهای حساس ايتاليا در ليگ ملت ها کرونا گرفت و حتی 
نتوانست روی نيمکت بنشيند. مانچو بعد از صعود الجوردی پوشان به 
فينال اروپا از شر کرونا خالص شد. البته استفانی پيولی، سرمربی ميالن 
هم به کوويد 19 مبتال شده است. جالب اينکه تيم هوفنهايم با داشتن 

هشت کرونايی رکورددار بوندس ليگا محسوب می شود.
    

افزايش شمار مبتاليان در فوتبال اروپا با انتقادهايی از سوی باشگاه ها 
و برخی مربيان همراه شده است. باش��گاه های اروپايی که هزينه های 
زيادی برای به خدمت گرفتن س��تاره ها می کنند، اصاًل دوست ندارند 
بازيکن کليدی  شان به خاطر بازی های ملی بيمار شود. باشگاه وردربرمن 
با انتشار بيانيه ای اعالم کرد به بازيکنانش ديگر اجازه حضور در اردوهای 
ملی را نخواهد داد. اگرچه س��اير تيم های مدعی قاره س��بز نيز نگران 
ستاره های شان هس��تند، ولی با توجه به تعطيلی مسابقات ملی تا ماه 

مارس سال آينده فعاًل در اين خصوص موضع گيری نکرده اند.

لجبازیفدراسیونباکارشناسانورسانهها
بهضررفوتبالملیاست

انتخاب داوود مهابادی و حميد درخشان به 
عنوان سرمربی و مديرفنی تيم ملی فوتبال 
جوانان بسيار عجيب بود و بايد گفت فارغ 
از مشکالتي که در فوتبال پايه وجود دارد، 
بحث لجاجت و لج کردن هم مطرح است. 
فردی که تقريباً 10 سال است با تمام فراز 
و نشيب ها در سطح ليگ يک سرمربيگری 
می کند و در اين امر تخصص دارد نبايد در 
سطحی قرار بگيرد که اساساً بنيان آن تيم 
متفاوت است. اينها جزو مواردی نيست که همه آن را بدانند، اما مسئوالن 
فدراسيون فوتبال ندانند. لجاجتی درباره مقاالت رسانه ها و بی تفاوتی 
نسبت به واقعياتی که کارشناسان مطرح می کنند، وجود دارد که اين 

موضوع به ضرر فوتبال کشور است.
فوتبال ما گرفتار يک وضعيت بحرانی شده و شرايط به شکلی پيش مي رود 
که افراد به دليل فوتبالی تيم نمی گيرند، بلکه به خاطر نيروهايی است که 
بيرون از فوتبال به آنها کمک می کنند. در اين شرايط داوود مهابادی که 
تيم کاملی را آماده کرده برای فجرسپاسی، يارگيری انجام داده و اردوهای 
آماده سازی را نيز پشت سر گذاش��ته، ناگهان سرمربی تيم ملی جوانان 
می شود. از آن طرف می بينيم حميد استيلی که به عنوان مدير به تيم ملی 
آمد پس از موفق نبودن در تيم هايی مانند استيل آذين، شاهين، راه آهن، 
ملوان و تيم ملی اميد باز هم در تيم اميد ابقا مي شود در حالي که تيم اميد 
با اين مربی پرپر شد. طبق همين فرمول حميد درخشان که فرد بسيار 
خوبی هم هست پس از ناکامی در تيم هايی مانند داماش و پرسپوليس، 
مدير فنی تيم ملی اميد می ش��ود. با توجه به اين اتفاق ها آرام آرام بين 
چرخه توليد بازيکن از رده های پايه تا تيم بزرگس��االن فاصله می افتد 
و با اين امر تيم های بزرگساالن دير بازيکنان خود را تعويض می کنند و 
عمر فوتبال در تيم های ملی باال می رود. در ادامه هم برای تحول نياز به 
دگرگونی اساسی داريم که اين موضوع سبب می شود اگر پشت گوش 

خود را ديديم، صعود به جام جهانی را هم ببينيم.

انگارنهانگارکهمنالمپیکيهستم

فرصتدوبارهبرایرهايیجودوازتعلیق
بيست و ششم شهريور ماه بود که دادگاه حکميت 
ورزش درباره رسيدگی به پرونده شکايت جودو 
ايران عليه فدراس��يون جهانی تش��کيل شد و 
سپس فرصتی يک ماهه به دو طرف برای توافق 
داد. فدراس��يون جودو اما فرصت را برای توافق 
مغتنم نشمرد و به جای اينکه با البی و مذاکره 
مشکل را حل کند، دست روی دست گذاشت و 
تنها به دادن شعارهای احساسی در رسانه های 
داخلی اکتفا کرد. در حالی که اين داستان بايد 
با سياست های زيرکانه حل و فصل  می شد. حاال 

اما CAS همانطور که آرش ميراس��ماعيلی 
هم تأييد می کند 30 آبان ماه در ايميلی زمان 
مهلت ابالغ رأی را تا 29 ژانويه 2021 تمديد 
کرده که به نظر می رسد داوران زمان بيشتری 
برای بررس��ی با توجه به حساس��يت پرونده 
نياز داشتند و اين يعنی فدراسيون تا 9 بهمن 

فرصت دارد تا با يافتن مس��يری درست، جودو 
ايران را از تعليق برهاند. البته با سياس��ت های 
درست، نه با ارائه مدارک غيرقابل استناد و دادن 

شعارهای بی تأثير.

وعده های پايان هفت��ه حاال به 
دنیا حیدري
      بازتاب

فروردين سال آينده کشيده شده، 
خبری از امضاي قرارداد نيست و 
هرچه که هست حرف از موافقت است و توافق. توافقی که هنوز 
مشخص نيست امضايی پای آن زده شده يا شفاهی است، وقتی نه 
مسئوالن فدراسيون واليبال سفری به روسيه داشته اند و نه آلکنو 
به ايران آمده و روی سايت فدراسيون نيز خبری در اين خصوص يا 
حتی امضاي قرارداد موجود نيست و همه آن چيزی که وجود دارد، 
اين اس��ت که مدت ق��رارداد والديمي��ر آلکنو با فدراس��يون از 
فروردين ماه به مدت پنج ماه خواهد بود و اين مربی فروردين 1400 
وارد ايران می شود که البته آن هم بستگی به اوضاع کرونا دارد!  البته 
گفته می شود آلکنو قرار است بازيکنان تيم ملی را زير نظر بگيرد و 
حريفان را آناليز کند و بعد از پايان کارش با زنيت به ايران بيايد، اما 
سؤال اينجاست، مربی که قراردادش از فروردين ماه است چرا بايد 

چند ماه قبل از آن برای تيم ملی کار کند، آن هم بدون قرارداد!  
واقع مسئله اينجاست که ورزش ايران همواره با وجود داشتن  در 

قراردادهای کتبی با مسائل و مشکالت فراواني مواجه بوده، حال 
چطور می توان به يک توافق شفاهی دل بست و اميدوار بود. چه 
تضمينی وجود دارد که با يک پيشنهاد بهتر آلکنو سر از نيمکت 

تيمی ديگر در نياورد؟!  
مسئله ديگر اما مسائل مالی است. فدراسيون مدعی بود در ازای 10ماه 
کار قرار است پنج ماه حقوق به کادر فنی جديد بدهد و تأکيد داشت که 
مبلغ قرارداد آلکنو پايين تر از حد تصور است. حال آنکه گزينه نهايی 
نيمکت واليبال ايران صراحتاً به منابع روسی می گويد که مسائل مالی 
برايش بسيار حائز اهميت است: »حضور در چهارمين المپيک برای 
من هيجان انگيز است، ولی مسائل مالی در مورد قرارداد با ايران هم 
برايم مهم بود. اگر بگويم، پول اين قرارداد برايم اهميت نداشت، دروغ 
گفته ام.« حرف هايی که نه فقط نشان می دهد صحبت هاي فدراسيون 
در مورد مبلغ پايين قرارداد آلکنو خيلی به واقعيت شباهت نداشته 
که می تواند به اين معنا باشد که آلکنو با اندکی تحقيق نگرانی هايی در 
خصوص نحوه پرداخت ايران دارد که هر دو مورد می تواند مسئله ساز 

باشد، خصوصاً وقتی امضايي پای توافقات نباشد.

موارد عجيب در قرارداد سرمربي تيم ملي واليبال

توافقباآلکنوواقعیتياتوهم؟!

مجتبی عابدين��ی، کاپيتان تيم ملی 
شمیم رضوان

      چهره
شمش��يربازی اسلحه س��ابر که اين 
روزها ب��ه دليل مصدومي��ت کهنه از 
ناحيه کتف به مدت دو هفته از تمرينات دور است و ناچار به استراحت 
در منزل، از بی توجهی فدراسيون و وضعيت حقوقی خود گاليه مند 
است: »انگار نه انگار که من س��هميه المپيک دارم و بايد در توکيو 
حضور داشته باشم. هيچ تماس و حمايتی طی اين مدت از سوی 
فدراسيون صورت نگرفته است. من هم مانند ديگر المپين هايی 
که سهميه گرفته اند حقوقی را که وزارت و کميته ملی المپيک 
تصويب کردند، می گي��رم اما حقوق دريافتی از فدراس��يون 
جوابگوی زندگی من ورزش��کار و زن و بچه ام نيس��ت. طی 
ماه های گذشته هم به جز اين حقوق مصوب، حمايت مالی 
ديگری از فدراسيون نديده ام. مسابقات باشگاهی هم نداريم 
تا منبع درآمدي داش��ته باش��يم. ما ورزش��کاران به جز 
حقوقی که از فدراسيون بابت حضور در ترکيب تيم ملی 
می گيريم، منبع درآمد ديگری نداريم و همين موضوع 
برايمان دغدغه ايجاد می کند. به همين دليل نياز به 
حضور در مسابقات باشگاهی داريم، اما سال گذشته 
فدراسيون در اين مورد کوتاهی کرد و امساال هم 
که هيچ برنامه و امکانی برای مسابقات نيست، در 
حالی که در شمشيربازی، ورزشکاران مثل ساير 

رشته ها مقابل هم قرار نمي گيرند.«

جالل چراغپور 

کارشناس فوتبال

ملیپوشانبانوانوزنهبرداریبهاردورفتند
اردوی تيم ملی بانوان در محل کمپ تيم های ملی وزنه برداری با شرايط 
قرنطينه و رعايت پروتکل های بهداش��تی از ديروز آغاز  و تا 19 آذر ماه 
ادامه خواهد داشت. از تمامی حاضران در اردو تست کرونا گرفته شده که 
جواب آن منفی بوده است. سيده الهام حسينی، پريسا جهانفکريان، فروغ 
يونسی، زينب شيخ حسن ارباب و پگاه لياقت )مربی( در اين اردو حضور 
دارند. با برنامه ريزی قبلی آلما حس��ينی و ريحانه صيدی از هفته های 

آينده به اردو ها اضافه خواهند شد.

پرسپولیسیها
پولواترپلوئیستهایشانرانمیدهند!

ملی پوش واترپلوی کشورمان که همراه پرسپوليس قهرمان ليگ واترپلو شده 
است با گذشت چند ماه از پايان ليگ می گويد که بازيکنان اين تيم حتی يک 
درصد قراردادشان را هم نگرفته اند. سهيل رستميان ديروز به خبرگزاری مهر 
گفت: »حتی يک درصد از مطالباتمان را باشگاه پرسپوليس پرداخت نکرده 
با اينکه تيم مان قهرمان شده است. آنها مطالباتمان را نداده اند، چندين بار در 
باشگاه حاضر شديم، اما انگار گوش شنوايی برای حرف هايمان وجود ندارد. 
حتی پس از تغيير مديرعامل نيز نامه نگاری هايي انجام داديم، ولي اتفاقی 
نيفتاد. قرار بر اين بود که از سال گذشته و در طول رقابت های ليگ پرداختی 
داشته باشند، اما تا اين لحظه و پس از کسب عنوان قهرمانی حتی يک درصد 
هم پرداخت نکرده اند. مجموع قرارداد بازيکنان، کادر فنی، البسه و... ۵00 
ميليون تومان است که يک دهم بازيکن معمولی تيم فوتبال پرسپوليس هم 

نمی شود، اما متأسفانه اين مبلغ هم پرداخت نشده است.«
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