پاي پول در ميان است!

فيفا براي ايجاد تغيير و تح��ول در فوتبال
پلنهاي زيادي در دست بررسي دارد .يكي
از اين تحوالت احتمالي كاهش فاصله زماني
برگزاري جام جهاني خواهد ب��ود .يكي از
طرحهايموردحمايتاينفانتينووحاميانش
برگزاري هر دو سال يكبار جام جهاني است.
اين طرح مخالفاني از جمله چفرين ،رئيس
مارك اوگدن
يوفا دارد ،اما بنا به گفته منابع موثق ،ESPN
ESPN
تعداد حاميان غيراروپايي رو به افزايش است.
با اين حال مخالفان اروپايي هنوز روي مواضعشان پافشاري ميكنند .يورگن
كلوپ ،سرمربي ليورپول يكي از آنهاست ،اين مربي معتقد است برنامههاي
فيفا تنها براي به جيب زدن پول بيشتر بنا شده و بس« :اگر قرار باشد جام
جهاني را هر دو سال يكبار برگزار كنند ،قاعدتاً قهرماني اروپا نيز دو ساله
خواهد شد .به اين ترتيب ستارههاي فوتبال هر سال تابستان يك تورنمنت
سخت را در پيش خواهند داشت و تعطيالت تابستاني به سه هفته كاهش
خواهد يافت .يادتان باشد كه بازيكنان اجزاي اصلي فوتبال هستند و اگر آنها
نباشند،فوتباليهمنيست.هيچرشتهايمثلفوتبالدرسطحدنياگسترش
نيافته است .همه ما ميدانيم كه كشورهاي زيادي تالش ميكنند سهميه
جام جهاني افزايش يابد و در نهايت بايد اذعان كرد كه همه طرحها و تفكرات
براساس پول است ».مقامات امريكاي جنوبي نيز همانند كلوپ مخالف دو
ساله شدن جام جهاني هستند .آلخاندرو دومينگوئز ،رئيس كونمبل معتقد
است اين كار به فوتبال ضربه خواهد زد و كيفيت مسابقات به شدت كاهش
خواهد يافت .در بيانيه كنفدراسيون امريكاي جنوبي تأكيد شده كه طرح
فيفا به هيچ وجه منطقي نيست 10 .فدراسيون اين منطقه از بيانيه فوق
حمايت كردهاند و آن را فاقد پايه و اس��اس حرف�� هاي خواندهاند .برخالف
اظهارات اينفانتينو ،فيفا به عنوان عاليترين مرجع تصميمگيرنده در فوتبال
با تصميمات جديدش چالشهاي اين رشته را افزايش داده است .با وجود اين
رئيس فيفا توجه زيادي به باال بردن درآمد فدراسيون جهاني دارد و در اين
سالها بخشي از برنامههايش را هم به مرحله اجرا درآورده است.

دنيا حيدري

ي وزنهبرداران از مدال مسابقات جهاني
چشمپوش 

تبعيضي وجود ندارد!

اولتيماتوم هم جواب ن��داد و برخ��واه در حالي اين روزه��ا تيمش را
براي حضور در مس��ابقات جهاني آماده ميكند كه عدم حضور برخي
وزنهبرداران به شدت توي ذوق ميزند!
دور جديد تمرين��ات تيم مل��ي وزنهبرداري اي��ران در حال��ي از روز
16شهريورماه براي حضور در مسابقات جهاني آغاز شد كه با توجه به
اولتيماتوم سرمربي تيم ملي وزنهبرداري در مورد حذف نفرات از ليست
قهرماني جهان در صورت غيبت از اردو ،همه منتظر تصميم كيانوش
رستمي براي ملحق شدن به اردوي تيم ملي بودند ،اما استارت اردو با
حضور  12نفر در كمپ تمريني آزادي نشان از خط خوردن دو چهره
شاخصي داشت كه از حضور در اردوهاي تمريني س��ر باززده بودند؛
كيانوش رستمي و سهراب مرادي!
پرواضح بود روي صحبت برخواه ،سرمربي تيم با كيانوش رستمي است.
البته خيليها احتمال عدم حضور سهراب مرادي در اردوها و غيبتش
در مسابقات جهاني را میدادند ،اما با توجه به اينكه كيانوش رستمي در
طول اين مدت تمريناتش را رها نكرده بود ،تمام نگاهها به او بود كه آيا
حاضر به قبول قوانين اردو و حضور در آن ميشود يا باز هم سرناسازگاري
ميگذارد براي عدم همكاري با سرمربي تيم كه صراحتاً گفته بود شرط
الزم اعزام به مسابقات جهاني حضور در اردو و تمرينات تيم است« :طبق
جلساتي كه با آقاي مرادي و ساير اعضاي فدراسيون داشتيم ،توافق به
اين صورت بود كه تمامي نفراتي كه قرار است در مسابقات جهاني حضور
داشته باشند بايد از روز اول در اردو شركت و در كنار ساير اعضا تمرين
كنند .آقاياني كه حضور نداش��تند همانطور كه اطالعرساني هم شد،
احتماالً تصميم به شركت در مسابقات جهاني را نداشتند».
بعد از المپيك اما مس��ابقات جهاني فرصت خوبي بود براي درخشش
دوباره رس��تم و س��هراب وزنهب��رداري اي��ران ،چراكه با وج��ود تمام
اختالفنظرها و كدورتهاي قبلي هم نام كيانوش رس��تمي در ليست
سرمربي وزنهبرداري ايران ديده ميشد و هم اسم سهراب مرادي و اين
يعني فضا براي بازگش��ت آنها به وزنهبرداري و گام برداشتن دوباره در
مسير موفقيت باز بود .با وجود اين به نظر ميرسيد كه برخالف تالشي
كه از كيانوش و سهراب براي حضور در المپيك ديده بوديم ،نه مرادي
33ساله و نه كيانوش  30ساله انگيزهاي براي حضور و درخشش احتمالي
در مسابقات جهاني نداشتند كه دست رد به سينه سرمربي زدند.
اينبار گويا ديگر خبري از وساطتهاي رئيس فدراسيون هم در ميان
نيست .پيش از اين مرادي با وجود تمام انتقادها ،اين تبعيض را براي
كيانوش قائل شده بود كه به تنهايي و به دور از تمرينات و اردوهاي تيم
ملي برنامههاي خود را پيگيري كند ،اما حاال مرادي هم آب پاكي را روي
دست سوگلي پيشين فدراسيون ريخته اس��ت« :ما درها را باز کردیم
و چراغها را روشن گذاش��تيم ،اما كيانوش و سهراب خودشان در اردو
شركت نكردند .سهراب مرادي هيچ اطالعي هم به ما نداده است .به هر
حال براي مسابقات جهاني با اميدها ميرويم ،ولي دوستان بايد رعايت
يكسري مسائل اردويي را داشته باشند تا به حاشيه نروند .با وجود اين ما
در را براي بازيهاي آسيايي نميبنديم و آنها ميتوانند بيايند».
كيانوش و س��هراب اما تنها غايبان اردوي تيم مل��ي وزنهبرداري براي
حضور در مسابقات جهاني نيستند .علي هاشمي ،كياقدمي و همچنين
عل��ي داوودي نيز از جمله غايبان اردو هس��تند كه عدم حضورش��ان
ميتواند دس��ت برخواه را براي اع�لام  10نفر نهايي ب��راي حضور در
مسابقات جهاني در پوس��ت گردو قرار دهد ،اما سرمربي تيم صراحتاً
ميگويد كه قص��دي براي كوتاه آمدن ن��دارد و روي حرفش ميماند:
«داوودي گفت كه از لحاظ ذهني خسته است و نياز به استراحت دارد،
اما صددرصد با تصميمش مخالف بودم ،به همين دليل گفتوگويي با او
داشتم ولی تصميمش برخالف تأييد من انصراف از حضور در مسابقات
جهاني بود .هاشمي و كياقدمي هم درگير كروناي خانوادهشان هستند.
كياقدمي تا جايي كه ميدانم پدرش بستري شده و هاشمي هم تعدادي
از اعضاي خانوادهاش دچار اين مشكل شدهاند .با وجود اين قرار نيست
تبعيضي براي كس��ي قائل ش��ويم و روي حرفي كه زدهايم ،ميمانيم.
تصميم بر اين بود كساني كه از ابتدا وارد اردو نشدند در تركيب تيم ملي
هم نباشند و شرايط را براي همه يكسان ببينيم».
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به بهانه شروع رقابت تيم ملي واليبال در مسابقات قهرماني آسيا پس از ناکامی در لیگ ملتها و المپیک

تيم ملي واليبال
گزارش
در حال�ي امروز
سعيد احمديان
در اولي�ن بازي
در قهرماني آسيا مقابل هنگكنگ به ميدان
ميرود كه پ�س از ناكامي در لي�گ ملتها و
المپيك ،ش�اگردان بهروز عطاي�ي به دنبال
جبران هستند.

يك ماه پس از پايان المپيك ،بار ديگر خودتان را
براي روزهاي داغي كه واليبال برايتان ميسازد،
آماده كنيد .اگر يك ماه پيش در توكيو ،واليبال
با آلكنو حت��ي ضعيفتر از المپي��ك ريو نتيجه
گرفت و در همان مرحله اول حذف ش��د ،اينبار
مليپوشان واليبال دوباره به اين كشور برگشتهاند
تا در قهرماني آسيا به ميدان بروند .البته اينبار
خبري از حضور س��رمربي مش��هور روس روي
نيمكتمان نيس��ت و واليبال با يك كادر ايراني
و با بهروز عطايي وارد مس��ابقات قهرماني آسيا
شده است.
رقابتهايي  46ساله
 16تيم برتر آس��يايي از امروز رقابتهايشان را
در بيس��ت و يكمين دوره واليبال قهرماني آسيا
به ميزباني اس��تان چيپاي ژاپن در ش��هرهاي
چيپا و فوناباش��ي آغاز ميكنند .ش��هر چيپا را
ب��ه بزرگتري��ن مونوري��ل جهان و س��واحلي
مصنوعياش ميشناسند و فوناباشي را به سواحل
كمعمقش كه با توجه ب��ه فعاليتهاي تجاري،
صنعتي شده است .حاال اين دو شهر تجاري ژاپن
كه تنها در فاصله  40كيلومتري توكيو هستند
از امروز به مدت هش��ت روز پايتخ��ت واليبال
آسيا هس��تند و قدرتهاي واليبال قاره كهن در
رقابتهای ديدنيش��ان را براي رسيدن به جام
در دو س��الن چيپا پورت آرهنا و فوناباش��ي آرهنا
آغاز ميكنند.
در حالي ژاپن از ام��روز ميزبان واليبال قهرماني
آسياست كه اين رقابتها قدمتي  46ساله دارد،
بزرگترين رقابت واليبال آسياييها كه از سال
 1975آغاز ش��ده و اولي��ن دوره آن به ميزباني
ملبورن استراليا برگزار شد .قهرماني آسيا ابتدا
هر چهار س��ال يكبار برگزار ميشد ،اما از سال
 1978اين مسابقات هر دو س��ال يكبار برگزار
ميشود و تيمهاي برتر آس��يايي براي شناخت
قهرمان به مصاف هم ميروند.
در  20دوره گذش��ته تنها پنج تيم توانس��تهاند
قهرمان ش��وند و جامها را بين خودشان تقسيم
كردهاند .ژاپنيها كه ميزبان اين دوره هستند با
 9قهرماني بيش��ترين عنوان را در آسيا به دست
آوردهاند و ركوردار هستند ،بعد از آن كره جنوبي
با چهار قهرماني دومين تيم است و پس از آن نیز
ايران و چين با سه و استراليا با يك قهرماني ديگر
تيمهايي هستند كه توانستهاند جام واليبال آسيا
را به خانه ببرند.
دهه افتخارآميز با  3جام
تا قبل از س��ال  2011براي اي��ران ،قهرماني در
آسيا يك هدف سخت بود ،روزهايي كه گرفتن

ميداني براي جبران

روزهاي متفاوت زيدان دور از فوتبال

براي يك مربي و بازيكن حرفهاي فوتبال جدايي از مستطيل سبز بسيار
سخت است .جدايي از شور و هيجان و حتي حاشيههاي ريز و درشت
فوتبال براي آنهايي كه درگيرش هستند ،هميشه سخت بوده و هست .با
اين حال گاهي اوقات هم هست كه همين اهالي داغ فوتبال ميخواهند
اندكي فرصت داشته باشند تا يك نفس راحت به دور از فوتبال بكشند.
اين فرصت اين روزها نصيب زينالدين زيدان شده تا بعد از جدايي از
رئالمادريد تنها به حضور در كنار خانواده و سفر فكر كند و اينچنين
عروس��ك را جايگزين س��تارههايي كند كه تا همين چند ماه قبل در
حالتهاي مختلف كن��ارش عكس ميگرفتند .زي��دان اين روزها در
تعطيالت بسر ميبرد و كسي چه ميداند شايد خيلي زود جاي ديديه
دشان را روي نيمكت خروسهاي فرانسوي بگيرد .حاال بايد ديد پايان
اين تعطيالت خوش به كجا ميانجامد.

فريدون حسن

جاده يكطرفه دوستي ما و فيفا
يك س��ت از تيمهاي مطرح قاره ،يعني ژاپنيها
و كرهايه��ا يك رؤي��ا ب��ود .تنها افتخ��ار قابل
توجهمان تا قبل از  ،2011يك م��دال برنز بود.
در دوازدهمين دوره رقابتها كه س��ال 2003
در چين برگزار شد ،توانستيم با شكست  3بر 2
استراليا ،اولين مدالمان را در قهرماني آسيا كسب
كنيم ،يك مدال ارزشمند كه براي واليبال ايران
يك غنيمت ب��اارزش از جنگ با تيمهاي مطرح
آسيايي بود كه ما در جمعشان نبوديم.
از س��ال  2011ميالدي يا همان  1390شمسي
با ورود خوليو والسكو به ايران ،واليبال از اين رو
به آن رو شد و در كمتر از شش ماه پس از حضور
سرمربي مشهور آرژانتيني ،اولين قهرمانيمان در
آسيا را به دست آورديم تا نام ايران هم به باشگاه
قهرمانان واليبال آسيا اضافه شود .شانزدهمين
دوره قهرماني آسيا شهريور  90به ميزباني ايران
برگزار شد و تيم ملي واليبال توانست با پيروزي
ي را در آس��يا
3بر يك براب��ر چين ،اولين قهرمان 
جشن بگيرد .از آن دوره به بعد به جز سال 2017
كه هجدهمين دوره بود و تيم ايران به دليل حضور
تيم دومش در قهرماني آسيا روي سكو نرفت در
بقيه دورهها ،يكي از سه تيم برتر آسيا بودهايم.
در هفدهمين دوره كه س��ال  2013به ميزباني
امارات برگزار شد ،تنها با يك ست باخته و برتري
 3بر صفر برابر كره در فينال ،دومين قهرمانيمان
را جش��ن گرفتيم .در هجدهمين دوره كه سال
 2015در تهران برگزار شد تا فينال پيش رفتيم،
اما در بازي نهايي  3بر يك نتيجه را به ژاپن واگذار
كرديم و به مدال نقره رسیدیم.
آخرين دوره قهرماني آس��يا هم در سال 2019
و ش��هريور  98به ميزباني تهران برگزار شد كه
اينبار برخالف س��ال  ،2015اجازه ندادیم جام
از ايران خارج شود و با هدايت ايگور كوالكوويچ،

تيم ملي واليبال توانس��ت  3بر صفر استراليا را
شكست دهد و س��ومين قهرمانياش در آسيا را
به دس��ت آورد .پيروزي كه در آن با يك تير دو
نشان زديم ،هم شكست مقابل استراليا در مرحله
گروهي را جبران كرديم و هم در كسب قهرماني
در آسيا هتتريك كرديم.
به دنبال جام با مربي داخلي
حاال ب��ه جام بيس��ت و يكم رس��يدهايم و ايران
به عنوان مداف��ع عنوان قهرماني ب��ه ژاپن رفته
اس��ت ،آن هم پ��س از اينكه يك م��اه پيش در
المپيك نتوانس��تيم نتيجه قابل قبولي بگیریم
و برخالف ريو ،خداحافظ��ي زودهنگامي با اين
مس��ابقات داش��تيم .نتيجهاي كه ادام��ه روند
عملكرد ضعيفمان با آلكنو پس از ناكامي در ليگ
ملتهاي  2021بود.
پس از دو رقابت سخت ليگ ملتها و المپيك كه
به گفته محمدرضا داورزني ،رئيس فدراس��يون
واليبال نتايج تيم ملي ،مردم را نس��بت به حال
واليبال نگ��ران و آنها را به ادام��ه موفقيتهاي
اين رشته دلزده كرده اس��ت ،بيست و يكمين
دوره قهرماني آس��يا ،يك رقابت ب��راي تجديد
قواي واليبال و به گفته بهروز عطايي س��رمربي
تيم ،ميداني براي دفن كردن خاطرات تلخ ليگ
ملتها و المپيك است.
تيم ملي واليبال در حالي براي جبران ناكاميهاي
ريميني و توكيو دوباره پا به ژاپن گذاشته است كه
براي اولين بار در يك دهه اخير يك مربي ايراني
روي نيمكت ايران مينشيند .پس از خداحافظي
زودهنگام ب��ا آلكنوي معروف ،اينب��ار نوبت به
بهروز عطايي رسيده تا ادامهدهنده موفقيتهاي
يك دهه اخير واليبال باشد .عطايي كه با هدايت
او ،تيم جوانان در سال  2019قهرمان جهان شد،
حاال پس از موفقيتهايش در ردههاي پايه ،اينبار

در رده بزرگساالن يك مأموريت بزرگ ،آن هم در
يك مقطع زماني ويژه با توجه به كارنامه ضعيف
در دو رقابت ليگ ملتها و المپيك برعهده گرفته
كه سبب شده كار او سخت شود.
دفاع از عنوان قهرماني با تركيب جدید
تيم ملي واليبال كه در گروه  Bقهرماني آسيا با
تيمهاي پاكستان ،تايلند و هنگكنگ همگروه
اس��ت ،عالوه بر تغيير در كادر فن��ي در تركيب
تيم هم دچار تغييرات زيادي ش��ده اس��ت و از
12بازيكن حاضر در المپيك ،تنها پنج مليپوش
در تركيب تیم اعزامی به قهرماني آسيا ،حضور
دارند و تيم با تركيبي از بازيكنان جوان و باتجربه
بدون چهرههاي شاخصي مانند سعيد معروف،
سيدمحمد موسوي ،علي ش��فيعي و امير غفور
مقابل حريفانش قرار ميگيرد.
اين در شرايطي است كه تيم ايران براي دفاع از
عنوان قهرماني و كس��ب چهارمين جام با توجه
به حض��ور پرقدرت ژاپ��ن كه با اكث��ر بازيكنان
المپيك��ياش در اين مس��ابقات ش��ركت كرده
اس��ت ،كار س��ختي پي��شرو دارد ،به خصوص
كه هم در ليگ ملتها و ه��م در المپيك مقابل
چشمباداميها بازنده بوديم .با اين حال عطايي
كه تيم ايران را امروز در اولين ديدار و از س��اعت
 10و  30دقيق��ه صب��ح به مص��اف هنگكنگ
ميفرستد ،وعده داده اس��ت كه تيم كشورمان
تنها براي قهرماني بجنگد ،هدفي كه از امروز كار
شاگردانش براي رسيدن به آن آغاز ميشود.
هرچند به نوشته سايت كنفدراس��يون واليبال
آس��يا ،انتظار ميرود ايران ،ژاپن ،ك��ره و چين
قدرتهاي آسيايي خود را در مسابقات قهرماني
آسيا پررنگتر نشان دهند ،اما تيمهاي قدرتمندي
مانند قطر ،هند ،چينتايپه ،استراليا و قزاقستان
آماده چالشهاي قوي عليه آنها هستند.

خداحافظيرضاييازواليبالنشسته
ادامه همكاري با شرایط فعلی سخت است

پارالمپيكيها
دغدغه مسكن ،معيشت و استخدام دارند

بيكاري ،مشكالت
بازتاب
معيشتي ،نداشتن
شيوا نوروزي
ش��غل و آين��ده
كاري دغدغههاي��ي اس��ت ك��ه ورزش��كاران
پارالمپيك��ي را به ش��دت رنج ميده��د و اين
مشكالت سالهاست كه به قوت خود باقي است.
حقوقهاي اندك صندوق حمايت از قهرمانان،
دادن امتياز اشتغال به يكي از فرزندان و محقق
نشدن وعدهها ،گاليههاي مش��ترك بين آنها
محسوب ميشود .عليرضا مختاري ،نايبقهرمان
پارالمپيك توكيو ،یکی از پارالمینهایی است که
دل پري از بيتوجهي و بيمهري برخي مسئوالن
دارد .مختاري همان پرتابگر وزنهاي اس��ت كه
موفق به كسب مدال نقره شد .او در گفتوگو با
ميزان ،به بخشي از مشكالت پيش آمده در مسير
مدالآورياش اشاره كرد« :شرايط در توكيو و در
زمان حضورم در پارالمپيك بسيار خوب بود ،اما
متأس��فانه پيش از اعزام بيمهريهايي شد كه
ناراحتم كرد ».جدا از بحث مشكالت هنگام اعزام
كاروان به توكيو ،موضوع بيكاري ،معيشت و بيمه
نیز دغدغ��ه هميش��گي م��دالآوران از جمله
مدالآوران پارالمپيكي بوده و هست .بهرغم تمام
وعدههاي داده ش��ده ،سهميه اش��تغال براي
فرزندان مدالآور جانباز و معلول در نظر گرفته
ش��ده ،نه خودش��ان! مخت��اري نايبقهرمان

پارالمپيك 2020با تأكيد بر پرداخت حق بيمه
 800هزار توماني اظهار داشت« :از پاداشهايي
كه به ما قهرمانان تعلق ميگيرد متش��كرم ،اما
موضوع اصلي براي ما مشكل مسكن ،استخدام و
بيمه است .كاش مسئوالن به جاي اين پاداش به
م��ا زمين ي��ا آپارتمان پ��اداش بدهن��د تا اين
مشكلمان حل ش��ود .در مورد بيمه هم ماهي
۸۰۰ه��زار تومان براي بيم��ه تامين اجتماعي
پرداخت ميكنم و اميدوارم در اين خصوص نيز
مس��اعدت کنن��د» س��اره جوانم��ردي ديگر
پارالمپيكي است كه در توكيو قهرمان شد ،اما
دغدغههايش به قوت خود باقي است .اين بانوي
تيرانداز در برنامه بدون تع��ارف به حقوق یک
ميليوني و استخدام نشدنش اشاره كرد« :االن
 ۱۲سال اس��ت که كارمند قراردادي هستم و
استخدام نميش��وم .گفتند فرزندان قهرمانان
پارالمپيك استخدام ميشوند .این در حالی است
که فع ً
ال بچهاي ندارم و االن خ��ودم احتياج به
استخدام دارم .با وجود سه طالي پارالمپيك و
يك برنز ،ماهانه يك ميليون تومان از صندوق
حمايت از قهرمانان حق��وق دريافت ميكنم!»
تبعيض بين حقوق المپيكيها و پارالمپيكيها
انتقاد ديگر جوانمردي بود« :المپيكيها سه برابر
ما دريافتي دارند .ضمن اينكه آتيهمان نيز تأمين
نيست .متأسفانه بيمه هم نداريم» .

خداحــافظ��ي
چهره
هادي رضايي از
اشرف رامين
تيم ملي واليبال
نشس��ته اتفاق تلخي براي اين رشته محسوب
ميشود .اين تيم اخيرا ً در بازيهاي پارالمپيك
توكيو دوباره روي سكوي قهرماني رفت و تنها
طالي تيمي كاروان را به ارمغان آورد .طي اين
س��الها هداي��ت تيم مل��ي واليبال نشس��ته
كشورمان برعهده رضايي بوده و اين مربي موفق
به همراه شاگردانش تاكنون هفت مدال طال و
دو مدال نقره بازيهاي پارالمپيك را به گردن
آويختهاند .با وجود اين بروز برخي مسائل باعث
ش��د رضايي از دبير هيئت اجرايي كميته ملي
پارالمپيك كنارهگيري كند و روز گذش��ته نيز
خبر قطع همكارياش با تيم ملي رسانهاي شد.
قرارداد همكاري او با تيم ملي تا پايان بازيهاي
توكيو بوده و به گفته خ��ودش ديگر روي
نيمكت تيم حضور نخواهد يافت .هادي
رضايي كه سرپرس��ت كاروان «س��ردار
دلها» در توكيو  2020هم بود با اشاره
به مش��كالت پيش آمده به ايسنا گفت:
«ق��رارداد من با تيم مل��ي واليبال
نشس��ته تا پاي��ان بازيهاي
پارالمپيك توكي��و بود و در
حال حاضر ن��ه تنها من،
بلكه س��اير مربيان نيز
نميتوانن��د ادع��اي
مربيگ��ري داش��ته
باشند .پيش از اعزام
به باز يهاي پارالمپيك
توكيو نيز بارها اعالم كرده بودم
كه ديگر قصد مربيگ��ري ندارم و
تنها به خاطر تعه��د اخالقي كه
نس��بت به تيم واليبال نشس��ته
داشتم هدايت اين تيم را تا توكيو
برعهده گرفتم .فع ً
ال دوست دارم
اس��تراحت كن��م و ب��ه زندگي
ش��خصيام بپردازم و تصميمي

براي ادامه همكاري با تيم واليبال نشسته ندارم.
در حال حاضر كساني ادعاي مربيگري تيم ملي
را ميكنند كه حتي يك روز هم روي نيمكت
هيچ باشگاهي به عنوان مربي حضور نداشتهاند
و االن ميخواهند هداي��ت تيم ملي را بر عهده
بگيرند .به عنوان كسي كه  ۹دوره مربيگري تيم
ملي را در بازيهاي پارالمپيك برعهده داشتم
كه حاصل آن دو نايبقهرماني و هفت قهرماني
تي م ملي واليبال نشسته بوده ديگر تمايلي براي
ادامه هم��كاري ندارم و با ش��رايط فعلي ادامه
همكاري س��خت اس��ت ».رضایی ك��ه ماهانه
5ميليون تومان حق��وق دريافت ميكرد ،گويا
پيش��نهادهاي خوب خارجي با درآمد ماهانه
12هزار يورو نیز دارد و در حال فكر كردن به اين
گزينههاست« :به مربيگري تيمهاي خارجي نيز
فكر ميكنم ،اما در حال حاضر به دليل
فشارهاي زيادي كه روي من بود،
قبل از هر تصميمي س��عي دارم
استراحت كنم ».سوق دادن يكي
ديگ��ر از مربيان موف��ق ايراني به
مربيگري در كشورهاي خارجي در
ش��رايطي اس��ت كه قهرمان
واليب��ال نشس��ته جهان
آبا نم��اه باي��د در
رقابته��اي قهرماني
آس��يا به ميدان برود،
اس��فندماه مسابقات
جهاني را در پيش دارد
و س��ال آين��ده ني��ز
بازيهاي آسيايي 2022
را پیشرو خواهد داشت.
با اين حس��اب ت��ا دير
نش��ده يا باي��د هادي
رضاي��ي را از رفت��ن
منص��رف كنند ي��ا با
انتخاب كادرفني جديد
تي��م را از بالتكليف��ي
نجات دهند.

تعامل بايد دوطرفه باش��د .دوس��تي وقتي يكطرفه شود ،فقط باعث
دردسر است .قديميها درست ميگفتند براي كسي بمير كه برايت تب
كند .این حاال حكايت ارتباط ما با فدراسيون جهاني فوتبال است .ربطي
هم به امروز ندارد كه عزيزيخ��ادم و اينفانتينو با هم عكس يادگاري
گرفتند .زمان مهدي تاج و علي كفاش��يان با س��پ بالتر و در ادامه با
اينفانتينو هم اوضاع همين بود .هرچه كه فيفا ميگفت و ميگويد ما
فقط ميگوييم چشم!
فيفا طي تمام اين سالها خواستههاي ريز و درشت زيادي داشته كه
ما بايد آنها را اجرا ميكردي��م و تا جايي كه در توانم��ان بوده نیز اجرا
كردهايم ،اما در اين ميان يك سؤال مهم و اساسي وجود دارد و آن اينكه
خواستههاي فوتبال ايران چه ميشود؟
اينكه چرا اص ً
ال در جلساتي كه ميان مسئوالن فوتبال ايران با سران و
مسئوالن فيفا برگزار شده و ميشود ،هيچگاه به مطالبات فوتبال ايران
از فيفا اشارهای نميشود؟
فوتبال ايران پولهاي بلوكه شده زيادي در فيفا دارد كه آزادسازي آنها
ميتواند نقش مؤثري در پرداخت بدهيها و جلوگيري از محروميتهاي
فوتبال داشته باشد ،اما جالب است كه در تمامي ديدارهايي كه تاكنون
مس��ئوالن فوتبال ايران با رؤساي فيفا داش��تهاند ،هيچ حرفي از اين
بدهيهازده نشده و هيچ تالش��ي نیز براي واريز حق فوتبال ايران به
حساب فدراس��يون و باشگاهها صورت نگرفته اس��ت .حتي مسئوالن
فدراسيون حاضر نشدهاند با مطرح كردن اين موضوع ،نقش تحريمهاي
ظالمانه بر پيشرفت فوتبال را به گوش جهانيان برسانند.
طي تمامي مالقاتهاي صورت گرفته تاكنون فيفا فقط خواستههاي خود
را مطرح كرده و مسئوالن فوتبال ما نیز تنها لبخند زدهاند ،چشم گفتهاند
و عكس يادگاري انداختهاند ،همين و این يعني همان جاده يكطرفه
دوستي ،يعني اينكه چيزي عايد ما نميشود و ما فقط بايد بلهقربانگو
باشيم ،چون اگر خواستههاي فيفا را اجرا نكنيم محروم ميشويم .جالب
اينكه وقتي پاي سفر رؤساي فيفا به ايران هم باز ميشود ،آنها ميآيند
كه ببينند خواستههايشان اجرا شده است يا نه .نه اينكه ببينند مشكل
فوتبال ايران چيست يا اينكه دردي از فوتبالمان دوا كنند.
جلوي اين اتفاق بد و اين ارتباط يكطرفه بايد گرفته شود .رئيس جديد
فدراسيون فوتبال بايد به جاي اينكه پا جاي پاي اسالف خود بگذارد،
اندكي به وعدههاي قبل از انتخابش بينديشد و كمي هم منافع ملي را
در ديدارهاي بينالمللي خود مدنظر قرار دهد تا شايد بتواند بخشي از
حقوق پايمال شده ايران در فيفا را زنده كند و اندكي از پولهاي بلوكه
شده فوتبال را به كشور برگرداند .اين اتفاق در صورتي رخ ميدهد كه
مسئوالن فوتبال ايران بخواهند از حقوق فوتبال دفاع کنند و صرفاً به
برگزاري جلسه و عكس يادگاري با سران فيفا دلخوش نباشند و براي پر
كردن رزومه كاري خود اين ديدارها را انجام ندهند.
آنچه تاكنون ديده شده و در آخرين ديدار هم مشاهده شد ،تكرار همين
داستان بود .عزيزيخادم هم به اينفانتينو فقط قول داد و رئيس فيفا نیز
به ايران ميآيد تا شاهد اجرايي شدن دستوراتش باشد ،حاال چه زماني
نوبت درخواس��تهاي فوتبال ايران و وفاي به عهد فيفا ميرس��د بايد
منتظر ماند و ديد که چه زماني مسئوالن فوتبال ايران تصميم ميگيرند
كه اين رفاقت دوطرفه شود و ما هم از فيفا خواستهاي داشته باشيم.

آغاز دومين ليگ تندرستي كشور

ماليي :ورزش همگاني
عامل پيشگيري از كروناست

رئيس فدراس�يون ورزشهاي همگاني با اعالم اينكه دومين دوره
ليگ تندرس�تي از  ۲۱ش�هريور آغاز ميش�ود ،گف�ت« :برگزاري
اين لي�گ در پيك پنج�م كرونا به منظ�ور افزاي�ش فعاليت بدني
اف�راد در مح�ل كار و خان�ه در دس�تور كار ق�رار گرفته اس�ت».

افش��ين ماليي ،رئيس فدراس��يون ورزشهاي همگان��ي در رابطه با
جزييات برگزاري دومين دوره ليگ تندرس��تي اظهار داش��ت« :اين
ليگ دو بخش دارد؛ در بخش اول كه از روز  ۲۱ش��هريور آغاز ميشود
هيئتهاي استاني با آموزش از راههاي مختلف به دنبال آگاهيبخشي
به مردم خواهند بود و موضوعات مدنظر اين ليگ نیز ورزش و بانوان،
ورزش و معلوالن و ورزش و ايمني خواهد بود .همه هيئتها ،انجمنها
و مسئوالن اس��تاني تالش خواهند كرد از طريق رسانههاي مختلف و
ش��بكههاي اجتماعي ،اهميت ورزش براي مردم را تشريح كنند و اگر
آگاهي عمومي نسبت به فوايد ورزش افزايش پيدا كند تأثيرات مثبت
آن را در پيشگيري از كرونا خواهيم ديد و اين به سالمت مردم و جامعه
كمك ميكند».
وي اف��زود« :پزش��كان در همه جاي دني��ا تأكيد دارند ك��ه ورزش و
فعاليتهاي مستمر بدني ميتواند به بهبود سيستم ايمني بدن كمك
كند و فدراسيون ورزشهاي همگاني با آگاهي از رسالت خطير خود با
هدف افزايش فعاليتهاي بدني فردمحور و در خانه ،اجراي دومين دوره
ليگ تندرستي را در دستور كار قرار داد تا افراد و اقشار مختلف بتوانند
در محل كار و خانه ورزش كنند».
رئيس فدراس��يون ورزشهاي همگاني با بيان اينكه دومين دوره ليگ
تندرستي ميتواند مورد استقبال مردم قرار گيرد ادامه داد« :انتظار از وزارت
ورزش اين است كه در جلسه شوراي ورزش همگاني حمايت از اين ليگ
را در دستور كار قرار دهد تا بتوانيم ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي
بدني و ورزش را بيشتر كنيم».

