جهان ورزش

يوونتوس و رد اولین پيشنهاد بارسلونا براي «پوگبا»
بانويپير اولين پيشنهاد آبيواناريهاي کاتالونيا براي به خدمت گرفتن هافبک فرانسوي بيانکونري را نپذيرفت .روزنامه اسپورت چاپ اسپانيا ادعا کرد که بارسلونا براي به خدمت گرفتن پل پوگبا از
يوونتوس پيشنهاد  70ميليون يورویی ارائه کرده اما مورد قبول این باشگاه واقع نشده است .اينطور که پيداست خوسپ ماريا بارتومئو ،رئيس باشگاه بارسلونا قصد دارد به هر نحو ممکن پوگبا را قبل از
پايان فصل جاري به خدمت بگيرد ،چون جذب اين بازيکن فرانسوي ،برگ برندهاي براي او خواهد بود تا شانس خود را براي پيروزي در دور بعدي انتخابات رياست باشگاه افزايش دهد .گفته ميشود که
پوگبا شخص ًا به اين جابهجايي راغب است .بارسلونا در شرايطي  70ميليون يورو به يوونتوس پيشنهاد کرده است که به سبب محروميت تا ژانويه  2016اجازه خريد بازيکن جديد ندارد و به همين دليل به
بيانکونري گفته که ميتواند يک فصل هم به طور قرضي از وجود پوگبا در ترکيب خود بهره ببرد.

نمره قبولي کشتي آزاد در جامجهاني؛
يکي از دستاوردهاي قهرماني در جامجهاني کشتي آزاد،
حضور چهرههاي جوان و نوظهوري بود که توانستند ايران
را به عنوان قهرماني برسانند .اما اين عنوان انتظارات را از
اين رشته براي حضور در المپيک باال برد.
اواخر سال گذشته ،بحث حضور در جام جهاني کشتي آزاد
آمريکا و حفظ و تکرار قهرماني شاگردان خادم ،داغ ترين سوژه
محافل کشتي بود .در اين بين موافقان و منتقدان فدراسيون
کشتي هر کدام نظر خودشان را مطرح و به نوعي نتايج پيش
رو را پيش بيني ميکردند .اما آنچه بيش از همه مورد بحث
و مناقشه بود ،حضور برخي جوانان کم تجربه در ترکيب تيم
اعزامي به آمريکا بود که رسول خادم با ريسک بااليي آنها را
در ترکيب تيم ملي قرار داد.بدين ترتيب کادر فني ترجيح داد،
رقابتهاي جام جهاني آمريکا را با تمام اهميت و حساسيتهاي
موجود به ميداني براي کسب تجربه جوانان و آينده سازان تبديل
کند ،حتي اگر نتيجه الزم کسب نشود و نوار قهرمانيهاي متوالي
سه سال گذشته ايران در جام جهاني آمريكا قطع شود.يونس
سرمستي ،ايمان صادقي ،بهنام احسان پور ،حسن يزداني ،پيمان
ياراحمدي و عليرضا کريمي ،همان جواناني بودند که به رغم
کسب افتخارات مختلف در رده سني خود ،تجربه چنداني در
رده بزرگساالن نداشتند و حاال بايد با اعتماد خادم و همکارانش
در يکي از حساسترين مسابقات ملي خود به ميدان ميرفتند .از
سويي ديگر جوانان ديگري همچون سيد احمد محمدي ،مرتضي
رضايي قلعه و محمدحسين محمديان هم در ترکيب تيم ملي
ايران قرار گرفتند که نسبت به نفرات قبلي از تجربه بيشتري
برخوردار بودند و شايد ميشد آنها را کمي باتجربه تر خواند.کادر
فني در کنار اين جوانان کم تجربه اما با انگيزه ،آزادکاران باتجربه و
عنوانداري همچون مسعود اسماعيل پور ،ميثم مصطفي جوکار،
رضا يزداني ،کميل قاسمي و پرويز هادي را هم در ليست اعزام
قرار داد تا در نهايت ترکيب تيم ملي با دو فاکتور انگيزه و تجربه
تشکيل و اعزام شود.
ستارههايي که خوش درخشيدند
تيم کشتي آزاد ايران پس از کسب سه برد متوالي برابر تيمهاي
بالروس ،ترکيه و آذربايجان در مرحله گروهي و سپس پيروزي
شيرين و ارزشمند برابر تيم آمريکا توانست چهارمين قهرماني
متوالي خود در جام جهاني را جشن بگيرد ،اما آنچه بيش از هر
چيز ديگر باعث شور و اميد اهالي کشتي شد ،درخشش جوانان
بي ادعا اما توانمندي بود که توانستند جايگاه خود را در عرصه
ملي تثبيت کنند و از هم اكنون به جانشينان بالمنازع بزرگان
كشتي ايران بدل شوند.به عنوان مثال بايد به بهنام احسان پور
اشاره كرد كه ميتوان او را ستاره وزن  ۶۱کيلوگرم جام جهاني و
حتي برترين کشتي گير تيم ملي ايران خواند .اين جوان بهشهري
که سال  ۲۰۱۲قهرمان جوانان جهان شده بود ،توانست در هر
 ۴مبارزه خود در برابر قهرمانان جهان و المپيک بدرخشد و
باعث بهت و حيرت تمامي کارشناسان و حريفان شود.نقطه اوج
درخشش احسان پور ،غلبه بر حاجي علياف آذربايجاني و کلمن
اسکات آمريکايي از قهرمانان بزرگ و عنوان دار وزن  ۶۱کيلوگرم
جهان بود که به واقع همه را با تكنيك و غيرت ناب ايراني خود
شگفت زده کرد .اين جوان مازني با کسب پيروزيهاي ارزشمند
نه تنها جايگاه تثبيت شدهاي در تيم ملي براي خود كسب
کرد ،بلکه خيال رسول خادم و همکارانش تا رقابتهاي جهاني
و المپيک  ۲۰۱۶برزيل را هم آسوده کرد.اما احسان پور جوان
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و آينده دار ،تنها ستاره تيم ملي ايران نبود ،چراکه حسن يزداني
قهرمان جوانان جهان نيز از ديگر ستاره هاي نوظهور کشتي ايران
محسوب ميشد که با دوبنده وزن  ۷۰کيلوگرم به ميدان رفت
و حريفان مدعي خود را يکي پس از ديگري به زانو در آورد.
يزداني با درخشش در جام جهاني آمريکا نه تنها براي حريفان
خارجي خود خط و نشان کشيد ،بلکه پشت حريفان داخلي را
نيز به لرزه درآورد تا نشان دهد پس گرفتن دوبنده تيم ملي
از او کار چندان ساده اي نيست.در اين بين بايد به سيد احمد
محمدي در وزن  ۶۵کيلوگرم نيز اشاره کرد .اين جوان مازني
در جام جهاني سال گذشته در آمريکا خودي نشان داد و سپس
در رقابتهاي جهاني  ۲۰۱۴ازبکستان با کسب مدال نقره و عنوان
نايب قهرماني ،توانست به يک کشتي گير جوان ،اما ششدانگ
تبديل شود .محمدي در جام جهاني موفق شد طغرل عسگراف،
قهرمان نامدار آذربايجاني را در يک کشتي پر افت و خيز شکست

باشد.مطمئنا رويارويي وي با حريفاني که حدود  ۱۰کيلو از او
سنگينتر و در عمل بسيار باتجربه تر بودند ،کار سخت و دشواري
محسوب ميشد که محمديان توانست از پس آن بر آيد .فرزند
خلف عسگري محمديان در جام جهاني آمريكا در دو کشتي به
ميدان رفت که در نخستين مبارزه ،حريفي از ترکيه را از پيش رو
برداشت و سپس در فينال به مصاف جک وارنر قهرمان المپيک از
آمريکا رفت.آزادکار جوان و آيندهدار ايران در ديدار فينال در برابر
حريف بسيار توانمند و باتجربه آمريکايي به هيچ وجه نااميد و از
پيش باخته ظاهر نشد و حتي تا  ۱۰ثانيه مانده به پايان مبارزه نيز
با نتيجه  ۳بر يک از حريف پيش بود .به هر حال تجربه و قدرت
بدني باالي وارنر باعث شد محمديان در يک لحظه اسير حمالت
پياپي حريف شود و دو امتياز از دست بدهد تا بازنده اين ديدار
حساس و نفسگير باشد .مطمئنا اگر محمديان ميتوانست وارنر را
در اين کشتي حساس و نفسگير شکست دهد ،تيم ايران زودتر

دهد و امتيازات با ارزشي نصيب تيم ملي ايران کند .مطمئنا
محمدي هم ميتواند يکي از اميدهاي ما در رقابتهاي جهاني و
المپيک محسوب شود و روزهاي طاليي و درخشاني را در پيش
داشته باشد.
مرداني که غيرت به خرج دادند
از درخشش آزادکاران جوان و باانگيزه تيم ملي که بگذريم ،بايد
به نفرات باتجربه تر و عنوانداري اشاره کرد که به واقع با شرايط
خاصي به ميدان رفتند و غيرت به خرج دادند .محمدحسين
محمديان دارنده مدال برنز رقابتهاي جهاني  ۲۰۱۴ازبکستان
يکي از همين نفرات باتجربهتر اما جوان بود که با نظر رسول
خادم در يک وزن باالتر به ميدان رفت و انصافا هم در وزن غير
تخصصي خود کشتي هاي خوبي گرفت .محمديان با نظر کادر
فني از وزن  ۸۶کيلوگرم به وزن  ۹۷کيلوگرم رفت تا در کنار
رضا يزداني نامدار و باتجربه ،ياريرسان تيم ملي در جام جهاني

از مبارزه مردان سنگين وزن ،قهرمان جام جهاني ميشد و كار به
دلهره و استرس مبارزه كميل قاسمي و زاچ ري آمريكايي كشيده
نميشد.در كنار محمد حسين محمديان كه يك وزن باالتر به
مصاف حريفان رفت،بايد به مسعود اسماعيل پور نيز اشاره كرد
كه او هم با احترام به نظر كادر فني در يك وزن باالتر يعني وزن
 ۶۵كيلوگرم به ميدان رفت .نايب قهرمان رقابتهاي جهاني ۲۰۱۴
ازبكستان در رقابتهاي جام جهاني در ديدار برابر حريفاني از تركيه
و آمريكا به ميدان رفت و به رغم سبك بودن نسبت به حريفان،
كشتي اول را برد و كشتي دوم را در عين شايستگي در مقابل
حريف عنواندار آمريكايي واگذار كرد .در حالي كه اسماعيل پور
ميتوانست در همان وزن اصلي خود و در  ۶۱كيلو به ميدان برود
و پيروزيهاي بيشتري براي ايران كسب كند ،با احترام به نظر كادر
فني و با غيرت و افتادگي هميشگي با حريفاني سنگينتر از خود
مصاف كرد تا نشان دهد در عين توانمندي و عنوان داري،مطيع

بايدها و نبايدهاي تيم ملي در مسير جام جهاني 2018

کمال گرايي با افکار و چهرههاي جديد

با گروه بندي رقابت هاي مقدماتي جام جهاني  2018روسيه ،تيم کشورمان
رقبا و حريفان خود را شناخت و در گروهي آسان با تيم هاي عمان ،هند،
ترکمنستان و گوام همگروه شد .گروهي که از بسياري جهات مسير ما را براي
صعود به مرحله دوم هموار کرده است.
اين ديدارها از آن جهت حائز اهميت تر از دوره هاي قبلي است که به عنوان رقابتهاي
مقدماتي جام ملت هاي آسيا سال  2019هم محسوب ميشود و در واقع  AFCبراي
اولين بار با يک دوره مسابقات مقدماتي ،تيم هاي حاضر در دو رويداد مهم را انتخاب
ميکند و همين عامل سبب شده اين بازي ها از اهميت ويژه اي برخوردار شود.
صرفنظر از اهميت اين بازي ها و رقبايي که در گروه  Dدر کنار ما قرار گرفته اند ،اين
بازي ها ميتواند تولدي دوباره براي فوتبال ايران باشد .يک پيغام مستتر در دل تمامي
اخبار و حواشي موجود پيرامون تيم ملي که افق آينده تيم ملي را ترسيم ميکند و
ميتواند يک هواي تازه براي فوتبال ملي ما باشد.
اين گروه آسان و شرايط اخير فوتبال ايران سبب شده تا بهترين فرصت براي تماشاي
يک تيم ملي متفاوت بوجود بياید .تيمي که با گذشته نزديک خود تفاوت داشته باشد،
متحول شده باشد و چه در بحث نيروي انساني و چه در بحث فني و تاکتيکي تفاوت
را با تمام وجود احساس کنيم.
به رغم همه مشکالت موجود در فدراسيون فوتبال و امکانات محدودي که وجود دارد
اما حضور کارلوس کي روش براي حضور در رقابت هاي جام جهاني  2018قطعي شده
و اکنون انتظار ميرود تحوالت تازه اي را در تيم ملي شاهد باشيم.
کي روش در  4سال گذشته شناخت نسبتاً کاملي از فوتبال ايران به دست آورده و
توانايي هاي باشگاه ها ،مربيان و بازيکنان ما را ميشناسد .اگر در چهار سال اول بيشتر
وقت او صرف شناسايي نفرات مدنظرش شد انتظار ميرود در اين دوره شاهد اثرگذاري

نظر مربيانش است.اما اين پايان كار مردان تيم ملي ايران در
آمريكا نبود ،چرا كه رضا يزداني نيز مردانگي به خرج داد و به
رغم مصدوميت جدي از ناحيه كمر و درد فراوان ،به كمك تيم
ملي آمد و در كنار همقطارانش به ميدان رفت .يزداني هيچ تعهد
و اجباري براي حضور در جام جهاني نداشت اما از همان ابتدا
اعالم كرد احساس نياز تيم ملي به او ،اجازه مرخصي و غيبت
در جام جهاني را به وي نميدهد و بايد در كنار ملي پوشان
براي كسب قهرماني تالش كند.شايد كمتر كسي بداند كه رضا
يزداني به دليل درد شديد كمر با كمربند طبي به آمريكا اعزام
شد و حتي در حين پرواز طوالني مدت تا مقصد نيز همچنان
تحت اقدامات درماني قرار داشت .به هر حال او در ديدار با حريف
بالروس توانست  ۱۰بر صفر پيروز ميدان باشد،اما در مصاف با
شريف شريفاف قهرمان جهان و المپيك از آذربايجان به دليل
درد شديد از ناحيه كمر ،حرفي براي گفتن نداشت و با قبول
شكست ،رويارويي انتقامي را به ديدار احتمالي در رقابتهاي جهاني
آتي موكول كرد .هر چند يزداني در مصاف با شريفاف آماده و
قبراق باخت ،اما چيزي از ارزشهاي او كم نشد و نشان داد حاضر
است براي منافع ملي حتي از نام و اعتبار خود نيز بگذرد و به
مصاف هر حريفي برود.
تير خالص قهرماني در جدال سنگينوزن
كميل قاسمي و پرويز هادي به عنوان اصلي ترين نفرات حال
حاضر سنگين وزن كشتي آزاد ايران به جام جهاني اعزام شدند.
ابتدا پرويز هادي در نخستين ديدار ايران در جام جهاني به راحتي
از سد حريف بالروس گذشت و سپس نوبت به كميل قاسمي
رسيد تا در دومين ديدار ايران ،حريف تركيه اي خود را شكست
دهد .قاسمي در اين ديدار براي رويارويي با طاها آكگول به ميدان
آمد تا بتواند انتقام شكست رقابتهاي جهاني ازبكستان را از او
بگيرد كه ترك ها ترجيح دادند در جام جهاني آمريكا از تانجو
گميجي استفاده كنند .به گزارش مهر ،در سومين مصاف ايران
در مرحله گروهي،پرويز هادي به مصاف ماگومدوف آذربايجاني
رفت و موفق شد با قدرت بدني باال و مثال زدني خود با نتيجه
 ۱۳بر  ۲اين حريف را از پيش رو بردارد .سپس نوبت به كميل
رسيد تا در ديدار فينال رو در روي زاچ ري آمريكايي قرار گيـرد.
ديداري كه سرنوشت قهرمان را تعيين ميكرد و هر نتيجه اي
ميتوانست در عملكرد و نتيجه گيري دو تيم ايران و آمريكا
تاثيرگذار باشد .دارنده مدال برنز المپيك لندن و نايب قهرمان
جهان در اين ديدارحساس هم موفق ظاهر شد و با غلبه بر حريف
مهر قهرماني را پاي كارنامه تيم ملي ايران در جام جهاني ۲۰۱۵
آمريكا بزند .بدين ترتيب نفرات سنگين وزن كشتي آزاد هم نمره
قبولي گرفتند و بدون باخت توانستند امتيازات الزم براي قهرماني
ايران را كسب كنند.
نمره قبولي شاگردان خادم و دورخيز براي المپيك
پرونده رقابتهاي جام جهاني  ۲۰۱۵آمريكا با ثبت چهارمين
قهرماني متوالي آزادكاران ايران بسته شد ،اما آنچه مسلم است،
نتايج بدست آمده و كشتيهاي پر افت و خيز شاگردان خادم
نشان داد كشتي ايران همچنان مدعي اصلي قهرماني جهان
محسوب ميشود .آزادكاران جوان و باانگيزه در كنار مردان
باتجربه و عنواندار تيم ملي ثابت كردند هنوز حرفهاي زيادي
براي گفتن دارند و اهالي كشتي بايد همچنان منتظر درخشش
آنان در رقابتهاي جهاني  ۲۰۱۵الس وگاس و بازيهاي المپيك
 ۲۰۱۶ريو برزيل باشند.

قبلي به فکر نفرات جايگزين براي اين بازيکنان باشد .روندي که استارت آن از جام ملت
هاي  2014آسيا آغاز شد و حاال بايد با سرعت بيشتري در تيم ملي ادامه پيدا کند.
نگاهي به ترکيب تيم هايي چون نفت ،سپاهان ،ذوب آهن ،سايپا و حتي تراکتورسازي
نشان ميدهد فوتبال ما چندان هم از بازيکنان جوان و باآتيه تهي نيست و کي روش
ميتواند با اتکا به آنها هرچه زودتر دگرديسي و پوست اندازي در تيم ملي را انجام دهد.

اگر اين روند زودتر در دستور کار کي روش قرار بگيرد ،نفرات تازه وارد هم زودتر
با شرايط تيم ملي آداپته ميشوند و با آبديده شدن در چهار سال پيش رو در کارزار
مقدماتي جام جهاني  ،2018براي رقابت هاي جام جهاني  2018و متعاقب آن
جام ملت هاي آسيا  2019از تجربه و پختي الزم برخوردار خواهند شد تا در
روسيه تيمي جوان ،بي پروا و البته باتجربه در اختيار داشته باشيم که تنه به تنه
بزرگان دنيا بزند.

پيش به سوي ليگ جهاني واليبال۲۰۱۵؛

* مرتضي ميثاقي
 39روز ديگر تا شروع مرحله گروهي ليگ جهاني واليبال در
سال  ۲۰۱۵باقي مانده است و مليپوشان واليبال ايران هم در
حال آمادهسازي براي سومين حضور در اين رقابتها هستند.
شاگردان اسلوبودان کواچ از روز پانزدهم فروردين آمادهسازي خود
براي رقابتها غولهاي واليبال دنيا را آغاز کردهاند و اردوي داخلي
آنها تا بيستم ارديبهشتماه در تهران جريان خواهد داشت تا پس
از آن ،کواچ و شاگردانش براي برگزاري دو اردوي برونمرزي راهي
فنالند و چک شوند تا آخرين مراحل اردوي آمادهسازي خود
را قبل از سه بازي سخت خارج از خانه برابر آمريکا ،لهستان و
روسيه پشتسر بگذارند .از همان روز اول شروع تمرينات تيم ملي
واليبال بود که کواچ اعالم کرد براي انتخاب نفرات نهايي ،آمادگي
بازيکنان مالک است و هرچند بدنه اصلي تيم ملي را همان تيم
پارسال تشکيل خواهد داد ،قطعا اگر بازيکن آمادهاي در اردو نظر
سرمربي تيم ملي را جلب کند نامش بين نفرات نهايي گنجانده

چهرههاي جديد در تیم «کواچ»

خواهد شد .از همان روز اول که بازيکنان در قالب دو تيم الف
و ب به تمرين پرداختند ميشدانگيزه باال را در چهره تکتک
چهرههاي تازهوارد مشاهده کرد و سرانجام همين آمادگي وانگيزه
باال باعث شد تا نام برخي از آنها در ليست نهايي تيم ملي واليبال
ايران براي حضور در ليگ جهاني  ۲۰۱۵قرار داشته باشد .اين
در حالي بود که فدراسيون جهاني واليبال از تيمها خواسته بود
که امسال اسامي بازيکان را زودتر از دورههاي قبل اعالم کنند و
شايد همين عامل کمي کار کادر فني تيم ملي واليبال ايران را
سخت کرده بود.
حذف شش نفر از ليست پارسال
سر انجام کواچ ظهر پنجشنبه ليست  ۲۵نفر نهايي را اعالم
کرد که طي آن شهرام محمودي ،ميالد عباديپور ،سامان فائزي،
سعيد معروف ،فرهاد قائمي ،سيدمحمد موسوي ،حمزه زريني،
فرهاد ظريف ،عادل غالمي ،امير غفور ،فرهاد پيروتپور ،مجتبي
ميرزاجانپور ،مهدي مهدوي ،آرش کشاورزي ،مصطفي شريفات،
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سانتر از همه جا

آغاز راه سخت المپيک

بيشتري از سوي اين مربي باشيم.
کي روش بايد طرحي نو دراندازد و هر آنچه که در ساليان طوالني مربيگري اش در
سطح اول فوتبال دنيا از منچستريونايتد و رئال مادريد گرفته تا تيم ملي پرتغال را در
فوتبال ايران نهادينه کند.
کي روش در چهار سال گذشته بيشترين تمرکز خود را روي سازماندهي و
ساختارسازي فوتبال ايران صرف کرد که نتيجه آن نظم تاکتيکي و اتحاد تيمي بود.
حاال وقت آن رسيده که تيم منظم ،متحد و روئين تن کي روش ،به سمت کمال
گرايي حرکت کند و فوتبالي متفاوت را ارائه دهد .فوتبالي که در طول چهارسال پيش
روي به اندازه اي پخته شود که در روسيه شگفتي جام ايران لقب بگيرد .تيمي شبيه
شيلي يا کلمبيا.
اين البته يک آرزوي محال نيست .تيمي که قادر است شيلي شگفتي جام جهاني
 2014را در خاک اروپا مقهور کند ،به اندازه اي پتانسيل دارد که با تداوم روند رو به
رشد خود و حرکت به سوي کمال گرايي و استمرار آن در روسيه اين کيفيت را برابر
ساير رقباي درجه اول و دوم فوتبال دنيا تکرار کند.کارزار مقدماتي جام جهاني بهترين
فرصت براي استارت اين هدف متعالي است.
هدفي که البته بستر آن دميدن روحي تازه در کالبد تيم ملي و جاري کردن خوني
تازه در رگ هاي تيم ملي است .تيمي که با گذر تدريجي از نام هاي تکراري و جايگزين
کردن آن با چهره هاي جوانتر ،بي پرواتر ،مستعدتر و جسورتر ميتواند مسير رشد را با
سرعتي بيشتر طي طريق کند.
تيم ملي کشورمان به رغم خداحافظي يا کنار گذاشتن بازيکناني چون جواد نکونام،
رحمان احمدي ،شهاب الدين گردان ،سيدمهدي رحمتي ،محسن بنگر ،سيدهادي
عقيلي ،احمد آل نعمه ،مجتبي جباري ،محمد نوري ،محمدرضا خلعتبري و ،...کماکان
ميانگين سني بااليي دارد .نفراتي چون اميرحسين صادقي ،سيدجالل حسيني،
آندرانيک تيموريان ،پژمان منتظري ،خسرو حيدري ،مسعود شجاعي و ...در تيم ملي
هستند که باعث باال بودن ميانگين سني تيم ميشوند و کي روش بايد با تکميل روند
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عبدالرضا عليزاده ،پوريا فياضي ،محمدطاهر وادي ،مهدي مرندي،
ميکائيل تاجر ،رضا عابديني ،محمدحسن صنوبري ،حامد رضايي،
محمدجواد معنوينژاد و رسول نجفي بازيکناني بودند که اسامي
آنها براي حضور در ليگ جهاني اعالم شد .مقايسهاي بين بازيکنان
فعلي و پارسال تيم ملي واليبال ايران نشان ميدهد که تغييرات
زيادي در ترکيب تيم ملي واليبال ايران به وجود آمده است و
بهنسبت پارسال خبري از چهرههايي همچون آرمين تشکري
(که به دليل مسائل شخصي از تيم کنارهگيري کرد) ،عليرضا
جديدي ،سعيد مصطفيوند ،رحمان داودي ،عليرضا مباشري و
رضا قرا نيست و چهرههاي جديد جايگزين آنها شدهاند .اين در
حالي است که طبق قوانين جديد ،ليست اسامي بازيکنان هم از
 ۲۲نفر به  ۲۵نفر افزايش پيدا کرده است.
از بازگشت حمزه تا حضور چهرههاي جوان
نگاهي دقيقتر به نفرات حاضر در تيم ملي حاوي نکات
جالبي است .اينکه بين بازيکنان معرفي شده براي حضور در

ليگ جهاني  ۲۰۱۵بار ديگر شاهد حضور حمزه زريني در
تيم ملي واليبال ايران خواهيم بود که کل پارسال را به دليل
مصدوميت از دست داد و به غير از او بازيکناني مانند حامد
رضايي ،محمدحسن صنوبري ،مصطفي شريفات و رضا عابديني
بين مدافعان ،جواد معنوينژاد در پست دريافتکننده قدرتي،
ميکاييل تاجر و فرهاد پيروتپور در قطر پاسور و رسول نجفي
بهعنوان پاسور وارد ليست تيم ملي واليبال ايران شدهاند .جواد
معنوينژاد که بسياري از کارشناسان از او بهعنوان پديده ليگ
امسال در ترکيب تيم پيکان ياد ميکردند با  ۲۰سال جوانترين
بازيکن حاضر در تيم ملي ايران است و حامد رضايي  ۳۲ساله
هم يکي از بازيکناني است که به رغم سن بااليش با توجه
به درخشش در ترکيب تيم شهرداري اروميه به ترکيب تيم
ملي راه يافته است .بايد ديد آيا اين تغييرات کمکي به کواچ
و تيمش خواهد کرد که امسال در سختترين گروه ممکن در
ليگ جهاني بايد با رقبايش نبرد کند.

مديــرعــامل باش�ــگاه پرسپوليس
ميگوي�د ب�ا وج�ود اي�ن ک�ه اختي�ار
تصميمگيري دارد ،اما به موضوع مديريتي
اين باشگاه ورود نميکند.
حميدرضا سياسي درباره آخرين وضعيت
عضويتش در هيات مديره باشگاه پرسپوليس
و همين طور مدير عاملي اين باشگاه ،اظهار
کرد :طبق قانون من کماکان عضو هيات مديره
و مديرعامل باشگاه پرسپوليس هستم و اختيار
تصميمگيري نيز دارم ،اما با توجه به اين که دو
مدير نميتوانند در باشگاه تصميم گيري کنند من به اين موضوع ورود نميکنم .او
در پاسخ به اين سوال که آيا تصميمي براي استعفا نداريد؟ گفت :تا اين لحظه هيچ
تصميمي درباره استعفا يا اين که بخواهم در باشگاه بمانم نگرفتهام .از زماني که آزاد
شدهام فقط به زندگي شخصيام پرداخته ام و کاري به باشگاه پرسپوليس نداشتهام.
انشاءاهلل ظرف يکي ،دو روز آينده به باشگاه ميروم تا در اين مورد با نژادفالح صحبت
کنم .سياسي تصريح کرد :هيات مديره باشگاه پرسپوليس تمام اختيارات مديرعامل
باشگاه را در زماني که من نبودم به نژادفالح به عنوان قائم مقام باشگاه تنفيذ کرده تا
او به راحتي کارش را انجام دهد .نژادفالح نيز به خوبي کارش را انجام داده و باشگاه
را اداره ميکند .من با وجود اين که به عنوان مديرعامل قانون اختيار تصميمگيري
داريم به موضوع مديريت باشگاه پرسپوليس ورود نميکنم .سياسي درباره اينکه گفته
ميشود هنوز براي خريد باشگاه پرسپوليس برنامه دارد ،اظهار کرد :من تا اين لحظه
براي خريد باشگاه پرسپوليس برنامهاي ندارم .اگر واگذاري باشگاه به صورت سهام و از
طريق بورس بود ،حتما چند سهم ميخريدم ولي براي خريد باشگاه به صورت يکجا
برنامهاي ندارم.وي تاکيد کرد :اعتقادم اين است که استقالل و پرسپوليس متعلق به
حجم وسيعي از مردم است و بايد به صورت بورس عرضه شود نه اينکه يک عده
خاص اين باشگاه را بخرند و با احساسات مردم بازي کنند.سياسي ادامه داد :واگذاري
پرسپوليس و استقالل به يک نفر ،دو حالت بيشتر ندارد؛ يا اينکه يک عده از مشکالت
باشگاه خبر دارند و بعد از خريد باشگاه ،ميخواهند از آن استفادههاي خاص ببرند.
يک عده هم از مشکالت خبر ندارند و وقتي باشگاه را تحويل ميگيرند ،مشکالت آنها
را به زانو در ميآورد! استنباط من اين است که باشگاه فراتر از آن است که احساسات
هواداران ميليوني آنرا به دست دو نفر بدهند.وي همچنين گفت :درست است که
وقتي يک نفر تيم را بخرد ،درست و حسابي هزينه کند ولي نبايد فراموش کنيم که
«گربه هيچ وقت براي رضاي خدا موش نميگيرد ».ممکن است مشکالت پيش بيني
نشدهاي رخ بدهد و مالک هم زير آن مشکالت از بين برود! ولي وقتي باشگاه دست
خود مردم باشد ،ديگر کارها روي زمين نميماند.سياسي در پاسخ به اين سئوال که
«آيا بعد از آزادي از زندان جلسهاي با مسئوالن وزارت ورزش داشته است يا خير؟»،
تصريح کرد :من فقط يکبار اميررضا خادم (معاون حقوقي وزارت ورزش) را ديدم و با
وي صحبتهايي داشتم.وي همچنين در خصوص اينکه آيا براي دريافت مطالباتش از
باشگاه پرسپوليس و هزينههاي شخصي که براي اين تيم انجام داده بود ،کاري کرده
است يا خير ،گفت :براي هزينه کردنم در پرسپوليس بايد بگويم نه کسي ما را فريب
داده و نه گول زده بود .من شرايط باشگاه را ميدانستم و به باشگاه کمک کردم .اگر
باشگاه به بخش خصوصي واگذار شود که اين هزينهها ديده ميشود .اگر هم باشگاه به
هر علتي فروش نرفت ،موقع واگذاري به اسپانسر بعدي گنجانده ميشود .البته هنوز
اطالع ندارم که چقدر براي باشگاه هزينه کردهام! سياسي در پاسخ به اين سئوال که
چقدر خودش را در اتفاقات اين فصل پرسپوليس مقصر ميداند ،اظهار کرد :خودم را
در اين اتفاقات مقصر نميدانم .اينکه باشگاه در حال حاضر چه شرايطي دارد ،اصال
ربطي به تصميمات آن روزهاي ما ندارد! ما براي تصميمات و اقداماتمان از جمله تغيير
کادر فني داليل خاص خودمان را داشتيم .نميخواهم بگويم وضعيت فعلي پرسپوليس
دسيسه دشمن بوده ولي خيليها دوست نداشتند موفقت پرسپوليس را ببينند و سعي
ميکردند ايجاد دردسر کنند!

جهان ورزش
چرا پيش نويس اساسنامه در اختيار فدراسيونها قرار نميگيرد؟

بندهايي که ميتواند دردسرساز شود

خيلي از روساي فدراسيونها و کارشناسان منتظر هستند تا اساسنامه
جديد به دستشان برسد ،بلکه بتوانند نظرات خود را براي بهبود ورزش
کشور ارائه کنند.
به گزارش فارس ،براي آنکه اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي يک شکل شود و از
تضادها در اساسنامه هاي مختلف فدراسيون هاي ورزشي جلوگيري به عمل بيايد،
مسئوالن ارشد ورزشي ايران تصميم گرفتند که اساسنامه مشترک را تهيه کرده و در
اختيار آنها قرار دهند .اين اتفاق در بيان بسيار زيبا و و منطقي به نظر ميرسد ،اما در
عمل بايد اعتراف کرد که بند بند اساسنامه مشترک ميتواند جاي بحث داشته باشد.
اگر اساسنامه مشترک بتواند منفعت همه فدراسيون ها را به همراه بياورد و آنها در
مديريت حوزه هاي مختلف ورزشي کمک کند ،بدون شک از ايده کارامد خواهد بود،
اما لحاظ کردن بندهايي که اهداف خاص حقوقي در پي داشته باشد ،ميتواند در اجرا
فدراسيون ها و مديران را با مشکالت عديدهاي مواجه سازد.تدوين همين اساسنامه
جديد فدراسيونهاي ورزشي مدتي است که در اولويت فعاليت هاي مسئوالن وزارت
ورزش و جوانان قرار گرفته و خبرهاي رسيده حاکي از آن است که پيش نويس
آن آماده شده و به زودي به تاييد خواهد رسيد ،اما ازگوشه کنار اخباري به گوش
ميرسد که حاکي از ابهامات فراوان در اين پيش نويس است.يکي از مهمترين موارد
و ابهامات اين پيش نويس درج عنوان نماينده هياتها به جاي روساي هياتها است
که دست وزارت ورزش را براي هر نوع انتصاب و عزل رئيس فدراسيون باز ميگذارد،
چراکه روساي هياتها با شناختي که از عملکرد و فعاليت رئيس فدراسيون خود
دارند ميتوانند با اجماع و تحليل براي ابقا و انتخاب فرد مورد نظرشان راي دهند اما
نماينده استان که قطعا از سوي مدير کل و با هماهنگي وزارت ورزش انتخاب خواهد
شد مجــري بي چون و چراي دستورات است(.در اساسنامه دوران طاغوت نماينده
هيات ها با تاييد سازمان ورزش در مجامع حضور مييافتند).ابهام ديگر و مهمي که در
پيش نويس فعلي وجود دارد و خيلي از اهالي ورزش از آن بي اطالع هستند انتصابي
شدن روساي فدراسيون هاي غيرالمپيکي با فرمولي خاص است .در پيس نويس جديد
اساسنامه بندي جنجالي وجود دارد که طبق آن وزارت ورزش و جوانان (بالطبع وزير
ورزش و يا يکي از معاونين) به عنوان جانشين مجمع فدراسيونهايي معرفي ميشود که
در زمره رشته هاي مورد تاييد کميته بينالمللي المپيک قرار ندارند.اين بدان معناست
که وزارت ورزش ميتواند به عنوان جانشين مجمع تصميم به عزل يا انتصاب رياست
فدراسيونهاي غير المپيکي بگيرد که اين بند نيز نقض آشکار دموکراسي ورزشي
است.از ديگر موارد مورد ابهام در اين پيش نويس ميتوان به افزايش راي وزير از يک
راي به دو راي اشاره کرد .البته اينها گوشه اي از ابهاماتي است که به دليل در دسترس
نبودن اين پيش نويس و توسط برخي افراد انتشاريافته است .حال سوال اسـاسي
اينجاست که چرا پيس نويس در اختيار فدراسيونها،کارشناسان و حتي رسانه ها
قرار نميگيرد تا با بررسي دقيق تر و خرد جمعي جلوي خيلياز چندباره کاريها و
مشکالت گرفته شود.آيا فدراسيونها که بايد اين اساسنامه را به تاييد فدراسيونهاي
جهاني خود برسانند نيز نامحرمند؟ به هر حال ميتوان با در اختيار قراردادن پيش
نويس اساسنامه جديد به فدراسيونها به جمع بندي بهتري رسيد و به معناي واقعي
واژه «خرد جمعي» را معنا کرد.

