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 شاهين طبع و طباطبايي 
در بن بست؟

پس از اختالفي كه تيم بسكتبال شهرداري 
گرگان با فدراسيون بســكتبال به دنبال پايان 
ليگ بدون معرفي قهرمان به وجود آمد، شايعاتي 
نيز درباره اختالف مهران شاهين طبع سرمربي 
تيم ملي و شهرداري گرگان با رامين طباطبايي 
رييس فدراسيون به گوش رسيد و اين موضوع 
مطرح شــد كه هدايت تيم ملي از شاهين طبع 
گرفته خواهد شد. موضوعي كه طباطبايي ابتدا 
آن را رد كرد و حاال از لزوم بررسي ماندن سرمربي 
تيم ملي در سمتش صحبت مي كند. طباطبايي 
در اين باره گفت:»قرار بود تيم اواخر ارديبهشت 
تمرينات را شــروع كنــد و اردوی آمادگی را در 
چين، اســپانيا و ژاپن پيش بينی كــرده بوديم. 
قرار بود قرارداد شاهين طبع تا المپيک تمديد 
شــود. وقتی المپيک به تعويق افتاد در شرايط 
استثنايی قرار گرفتيم. ما بايد شرايط موجود را 
ارزيابی كنيم و از كادر فنی برنامه جديد بگيريم. 
چون يک سال فرصت داريم بايد اين موضوع در 
كميته فنی بررسی شود. شــاهين طبع و كادر 
او خيلی زحمت كشــيده و ما كادر منســجمی 
داشتيم. فدراســيون اين حق را دارد تا ارزيابی 
مجدد كند كــه در اين فرصت شــرايط چطور 
باشد. اينكه آيا سرمربی ملی می تواند سرمربی 
باشگاهی هم داشته باشد؟ ما شايد تا پايان 2020 
مسابقه ای نداشته باشيم.« وی در پاسخ به اين 
سوال كه ممكن است شاهين طبع گزينه نباشد؟ 
افزود:»تصميم خاصی نگرفتيم. می خواستيم 
كميته فنی را تشكيل بدهيم اما هنوز اين كار را 
انجام نداده ايم. آخر هفته قرار بود جلسه ای داشته 
باشيم اما برخی دوستان گفتند هفته آينده جلسه 
را برگزار كنيم. گزينه خارجی ســخت است. ما 
تصميم مان را در كميته فنی می گيريم تا بهترين 
تيم را در المپيک داشته باشــيم.« طباطبايی 
درباره اينكه به نظر می رســد بين شما شكراب 
شده گفت:»نه چنين چيزی نيست. فدراسيون 
بسكتبال حق دارد با تعويق بازی ها ارزيابی مجدد 
داشته باشد.« او همچنين درباره لغو مسابقات 
بين المللی خاطرنشان كرد:»فيبا به ما ايميلی 
داد كه از سپتامبر بازی ها را شروع كنند اما شايد تا 
پايان سال ميالدی تورنمنت رسمی نباشد. البته 
مسابقات ليگ های ملی و بسكتبال سه نفره در 
كشورهای مختلف شروع شده است. ما منتظر 
هستيم تقويم را بگيريم تا برنامه ها را برای سال 

2020 بررسی كنيم.« 
    

موج كرونا در سايپا
در حالی كه بيشــتر بازيكنان و كادر فنی تيم 
سايپا كه ويروس كرونا مبتال شدند رو به بهبودی 
هســتند و از امروز در تمرينات نارنجی پوشــان 
حضــور خواهند يافت، امير حســينی پاســور 
ارزشمند اين تيم از قرنطينه خانگی به بيمارستان 
خاتم االنبيا منتقل شــد. پيش از اين مصطفی 
كارخانه، كامبيز يعقوبی و ســيامک افروزی از 
تيم سايپا به كرونا مبتال شده بودند. از سوي ديگر 
تمرينات تيم هراز هم چنــد روز پيش به خاطر 
شيوع كرونا در آمل تعطيل شد. حال بايد ديد با 
توجه به موج جديد انتشار اين ويروس، فدراسيون 
چه تصميمي براي برگزاري ليگ مي گيرد. آيا اين 
مسابقات در تاريخ احتمالي كه شهريورماه اعالم 
شده، برگزار خواهد شد و آيا ستاد مقابله با كرونا 
مجوز ليــگ را به واليبالي هــا مي دهند؟ اين در 
حالي است كه واليباليست ها معتقد به برگزاري 

ليگ هستند.
    

IOC عالقه باخ به رياست دوباره
توماس باخ رييس كميته بين المللی المپيک 
)IOC( كانديداتوری خــود را برای دومين دوره 
تاييد كرد. باخ كه از ســال 2013 به عنوان رييس 
IOC انتخاب شــد، اعالم كرد در سال آينده كه 
قرار است انتخابات در شهر آتن برگزار شود، نامزد 
می شود. اين احتمال وجود دارد اين مقام آلمانی 
بدون رقيب برای دور بعدی هم رييس IOC شود. 
باخ ادعا كرد كه چند عضو بــه تازگی به او نزديک 
شده اند تا از وی در مورد حضور در انتخابات مجدد 
 IOC سوال كنند. وی گفت:»اگر شــما اعضای
بخواهيد، من آماده هستم تا برای دومين دوره هم 
رييس كميته بين المللی المپيک شوم و همچنان 
به شــما و جنبش المپيک كه به آن عالقه داريم، 

خدمت كنم.« 

منهای فوتبال

نگار رشيدي

سال گذشته، ليگ واليبال هم 
مثل بسياري از ليگ هاي ديگر به 
خاطر شيوع كرونا نيمه كاره به پايان 
رسيد. اين روزها هم با وجود اينكه 
كرونا همچنان يكه تازي مي كند 
تيم هاي باشگاهي واليبال تمرينات 
خود را آغاز كرده اند و براي فصل 
جديد رقابت ها كه احتماال اواخر 
تابســتان كليد مي خورد، آماده 
مي شــوند. اين در حالي است كه 
كوويد 19 خيلــي زود راهش را به 
اردوها باز كرد و چند نفري مبتال 
شــدند. يكي از اين نفرات عادل 
غالمي واليباليست سابق تيم ملي 
است كه امســال به تيم هراز آمل 
پيوسته است. غالمي با وجود اينكه 
به كرونا مبتال شد، معتقد است كه 

ليگ بايد حتما برگزار شود.
    

   از شرايط تيم هراز بگوييد.
 تمرينات تيم ما به صــورت ايده آل 
داشت پيش مي رفت كه متاسفانه به خاطر 
همه گير شدن ويروس كرونا در آمل، 10 
روز است كه تمرينات لغو شده است. ما هم 

منتظريم تا دوباره تمرين ها شروع شود. 
  در تيم كسي به كرونا مبتال شد؟

من از اين موضــوع اطالعي ندارم اما 
خودم مبتال شــدم و االن هم در درمان 

هستم. 
  واقعا؟! االن وضعيت تان چطور 

است؟
خدا را شكر خوبم. 

  چه شد متوجه شديد كه اين 
ويروس را گرفته ايد؟

فكر مي كنم صبح روز پنجشــنبه 
كمي احســاس بــدن درد و كوفتگي 
داشتم. با پزشک تيم كه صحبت كردم، 
رفتم آزمايش دادم و متاســفانه جواب 

آزمايشم مثبت شد. 
  در بيمارســتان هم بستري 

شديد؟
نه خوشــبختانه شــرايطم آنقدر 
حاد نبود. االن هــم در وضعيت خوبي 
هستم. خوشبختانه دوره پيک بيماري 
را گذراندم و االن در دوره نقاهت هستم. 
همانطور كه گفتم بيماري من از نوع حاد 
نبود. من بدن درد داشتم و خوشبختانه 
با تســت هايي كه دادم ريه هايم كامال 
سالم است و اكسيژنم هم خوب است. 
بيشتر بدن درد، كوفتگي و استخوان درد 
داشتم. روز اول يک تب خفيف هم داشتم 
كه ديگر تكرار نشد. درنهايت خودم را در 
يک اتاق قرنطينه كــردم و با مايعات و 
تغذيه مناسب و سرم شرايطم را به حد 

خوبي رساندم. 
  توصيه شما براي ورزشكاراني 
كه از قرنطينه خســته شده اند 

چيست؟
خــب ورزشــكار كــه نمي تواند 
خانه نشين باشــد چون صددرصد به 
ورزشــش لطمه مي خورد. به نظر من 
بيشــترين چيزي كه مي تواند به همه 
كمک كند، اين اســت كه همه رعايت 
كنند، صددرصد ماســک بزنند و اين 
كار در مكان هاي عمومي اجباري شود. 
چراكه طبق آمار ماســک زدن درصد 
انتقال بيماري را بسيار پايين مي آورد. 
همچنين مردم بايــد با مكمل و تغذيه 

مناسب سيستم ايمني بدن شان را قوي 
كنند. تا جايي كه من اطالع دارم وقتي 
سيستم ايمني قوي باشد يا اين ويروس 
را نمي گيرند، اگر هــم بگيرند خفيف 
مي گيرند. اميدوارم مردم بيشتر روي 
اين قضايا دقت كنند و تعداد مبتاليان 
كم شود. اما االن متاسفانه با اقدام هايي 
كه شــده، تعداد زيادي از مردم هر روز 
مبتال مي شوند. به شخصه اعتقادم اين 
است كه در شمال بيشترين ضربه اي كه 
مي خوريم از مراسم هاي عزا و عروسي 
اســت. مردم از اين بابت خيلي لطمه 
مي بينند و واقعا آمار زياد مي شود و به 
دنبال آن جان هموطنان مان در خطر 

است. 
  با اين حساب فكر مي كنيد 
برگزاري ليــگ واليبال تصميم 

درستي است؟
به نظر من ليگ بايد برگزار شــود 
ولي بايد پروتكل ها اجرا شود و يكسري 
قوانين بــراي باشــگاه ها و بازيكن ها 
بگذارند كه طبق آن قوانين تا جايي كه 
مي توانند آمار را پايين بياورند. االن در 
اروپا هم مســابقات فوتبال دارد برگزار 
مي شود و واليبال هم كم كم دارد استارت 
مي خورد و مي بينيم كه كم ترين آمار را 
هم دارند. اما متاســفانه در ايران  آنقدر 
امكانات نداريم كه تعداد دفعاتي كه از 
بازيكن ها تست مي گيرند بيشتر شود، 
زندگي هاي شــان كنترل تر شود و در 
مكان هاي عمومي كم تر ظاهر شوند. اما 
اين داستان كه ليگ برگزار نشود اصال 
امكان پذير نيست. چراكه اگر اين اتفاق 
بيفتد يكي،دو نسل ضربه مي خورند و 
كال  شايد با يک سال برگزار نشدن ليگ 
ورزش مان 10 ســال عقبگرد داشته 

باشد. به نظر من ليگ بايد با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود. 

  در فوتبال هم كــه قرار به 
رعايت پروتكل هــا بود و با وجود 
اينكه اين رشته در فضاي باز است، 
تعداد زيادي مبتال شــدند. شما 
نگران اين موضــوع در واليبال 

نيستيد؟
واقعــا نمي دانــم چــه تصميمي 
مي خواهند بگيرند. به قول شــما اين 
اتفاق ها هم افتــاده. ما تصميم گيرنده 
نيستم. ما اجرا كننده هستيم و اميدوارم 
تصميم درستي گرفته شود. نظر شخصي 
من اين اســت كه برگزار شــدن ليگ 
خيلي بهتر از برگزار نشدنش است. چون 
واقعا واليبال مان ضربه مي خورد و اين 
ضربه با توجه به اينكه در سال المپيک 
هستيم، بيشتر خواهد بود. از طرفي با 
صحبت هايي كه شنيده مي شود گويا 
تا آخر پاييز و زمستان قرار است واكسن 
اين بيماري پيدا شود. نمي دانم چقدر 
اين خبر صحت دارد امــا با اين حال به 

نظرم ليگ بايد برگزار شود. 
  در اين ميان بحــث دوباره 
نيمه كاره مانــدن ليگ نيز وجود 

دارد. 
اگر ليگ برگزار نشــود هم همين 
اتفاق ها مي افتد. بدتر مي شود كه بهتر 
نمي شود. واقعا نمي دانم. همه در يک 
شرايطي قرار دارند كه هيچ كس هيچ 

چيز نمي داند. 
  كمي هم درباره تيم جديد آمل 
صحبت كنيم كه به جاي كاله آمده 
است. دلتنگ نبودن كاله در ليگ 

نمي شويد؟
خب كالــه يک تيم ريشــه دار بوده 

و هنــوز هســت. كاله در بســكتبال و 
فكر مي كنم ليگ دســته يک واليبال 
تيمــداري مي كنــد. مــن در جريان 
سياست هاي باشگاه نيستم اما كاله هم 
براي مردم شــهر و هم در واليبال يک 
باشگاه خاطره ســاز بود. اين باشگاه دو 
عنوان قهرماني، يک نايب قهرماني و دو 
عنوان سومي دارد. كاله كامال با برنامه 
جلو مي رفت و نمي دانم چه سياست هايي 
پشــت پرده بود كه نخواستند ديگر در 
ليگ تيمداري كنند. اما هــم واليبال 
دلتنگ اين تيم است و هم اميدوارم هر 
جايي كه هستند، موفق و سربلند باشد 
و در آينده تصميم به ورود دوباره در ليگ 
برتر واليبال بگيرند. درباره تيم هراز هم 
بايد بگويم آقاي دادگر يک چهره كامال 
ورزشي و نام آشنا هستند. ايشان ساليان 
سال كه در كشتي حضور دارند. ايشان 
در بحث كمک هايي كه به ورزشكاران 
اين شهر مي كردند يا تيم هايي كه اعزام 
مي كردنــد، آدم خّيري بودنــد. آقاي 
دادگر واقعا يک شــخصيت مردمي و 
دوست داشتني دارند. دو،سه سالي هم 
بود عالقمند به حضور در واليبال بودند 
اما به خاطر احترام به تيم كاله كه يک تيم 
محبوب بود، ورود نمي كردند. درنهايت به 
محض اينكه خبر انصراف كاله را شنيدند، 
در كوتاه ترين زمان تمام مســاعدت ها 
را انجام داد و با وجود شــرايط ســخت 
اقتصادي تصميم بــه تيمداري گرفت. 
من هم مي خواهم به نوبه خودم از ايشان 
تشكر كنم كه نگذاشت چراغ واليبال اين 

شهر خاموش شود. 
  كاله هميشه يك تيم مدعي 
بود و در هراز هم سعي شد تركيب 
تيم كاله حفظ شود. االن هراز را هم 

بايد يك تيم مدعي بدانيم؟
نه فعال اين انتظار را نداشــته باشيد 
)خنده(. به نظر من امســال تيم خوبي 
بسته شد و در كنار تجربه ، همه بازيكنان 
انگيزه بااليي دارند. اما شرايط بسته شدن 
خيلي از تيم ها بهتر از ما است. تيم ما براي 
سال اول هزينه آنچناني هم انجام نداده 
كه بخواهيم توقع غيرعادي از آن داشته 
باشــيم اما همانطور كه گفتم انگيزه 
تيم براي رقم زدن اتفاقــات خوب در 

طوالني مدت خيلي زياد است.
  در برخي تيم ها مشكالتي سر 
قرارداد و كم شدن مبلغ به وجود 
آمد. شما مشــكلي بابت قرارداد 

نداشتيد؟
نه ما قرارداد غيرعادي نبستيم كه 
بخواهيم نگران باشيم كم شود. آنهايي 
كه قرارداد غيرعــادي دارند بايد نگران 

شوند. 
  آمل به تماشــاچي هايش 
معروف است و ممكن است شما آنها 
را در فصل جديد همراه تان نداشته 

باشيد. 
 در كل روح ورزش با حضور تماشاچي 

عجين شــده است. شــكي هم در اين 
نيســت كه نبودن تماشاچي از زيبايي 
ورزش كم مي كند. اما االن ما در شرايط 
خاصي هستيم و سالمت مردم مهم تر 
از اين اســت كه بخواهيــم اين چيزها 
را در نظر بگيرم. مطمئنا ليگ امســال 
بدون تماشاچي برگزار مي شود. با اين 
حال اطمينان دارم آن حس و انرژي از 
مردم و شــهر به ما مي رسد. همچنين 
بحث ديگر اين است كه ما هميشه در 
آمل با تماشــاچي هاي مان تيم قوي و 
قدرتمندي بوديم ولي تجربه نشان داده 
در بازي هايي كه تماشاچي ها به ما كمک 
نكردند، شايد شرايط در كاله كه بوديم 
كمي سخت مي شد اما تيم بلد بود گليم 
خودش را از آب بيرون بكشــد. درواقع 
تمام بازي هايي كه در اين چند سال در 
آمل بدون تماشاچي برگزار شد، بدون 

استثنا تيم كاله پيروز بود. 
  ستاد بازرسي اعالم كرده كه 
داورزني بازنشســته است و بايد 
مســئوليتش را رها كند. اگر اين 
اتفاق بيفتد مســير پيش روي 

واليبال را چطور مي بينيد؟
من كاري به شخص آقاي داورزني 
ندارم. ايشــان زحمات زيــادي براي 
واليبال كشــيدند و واقعا ســكاندار 
بسياري از موفقيت هايي كه به دست  
آمده شخص ايشــان بودند. اما بايد به 
اين توجه كرد در آن زماني كه واليبال 
رييس فدراســيون نداشت، چقدر بي 
در و پيكر بود و به مشكل خورد. امسال 
هم سال المپيک اســت و به نظر من 
هر اتفاقي مي خواهــد رخ بدهد را بايد 
به بعد از المپيــک موكول كنيم. تمام 
كشــورها برنامه ريزي مي كنند كه در 
المپيک به موفقيت برسند و اينكه ما 
در آستانه المپيک چنين تصميم هايي 
بخواهيم بگيريم، به نظرم زمان مناسبي 
نيست و بهتر است هر تصميمي درباره 
ايشان چه درباره ابقا و چه بازنشستگي 
ايشان قرار است گرفته شود، به بعد از 
المپيک موكول شــود. در اين برهه از 
زمان واليبال به يک ســرگروه خيلي 
خوب احتياج دارد كــه بتواند كارها را 

مديريت كند. 

عادل غالمي: كرونا گرفتم اما ريه هايم آسيب نديد

 اگر ليگ برگزار نشود، ضربه سختي به واليبال خواهد خورد

اتفاق روز

رئال مادريــد با زيدان قهرمان الليگا شــد. 
مادريدی ها كه بــا عنوان دومــی از تعطيالت 
كرونايی برگشته بودند، پنج شنبه شب ويارئال 
را شكست دادند و در شب شكست خانگی بارسا 
مقابل اوساسونا جشن قهرمانی گرفتند. اهميت 
اين موضوع بهانه اي شد تا نگاهي به آمار ارقامي 
داشته باشيم كه با قهرماني رئال ثبت شده است.

•  رئال مادريد برای سی و چهارمين بار موفق 
به كسب قهرمانی در الليگا شد. رئال مادريد به 
تنهايی فاتح 38 درصد از فصول الليگا شده است.
•  رئال مادريد تنها تيمی است كه در هر يک 
از هشت دهه اخير موفق به كسب قهرمانی الليگا 

شده است.
•  رئال مادريد و بارسلونا مجموعا 60 قهرمانی 
از 89 فصل الليــگا را از آن خــود كرده اند )67 
 ،)LFP درصد(. از سال 1984 )تاريخ تاسيس
بارســلونا )17( و رئال مادريد )14( بار قهرمان 

الليگا شــده اند و 31 قهرمانــی از 36 ليگ را از 
آن خود كرده اند )86 درصد(. تــا آن فصل 29 
قهرمانی از 53 فصل نصيب اين دو تيم شده بود 

)55 درصد(.
•  رئــال مادريــد مجموعا 90 بــار قهرمان 
رقابت های رسمی شده و از بارسلونا )89( در اين 

زمينه پيشی گرفت.
•  زين الدين زيدان موفق شــد برای دومين 
بار به عنوان مربی قهرمانی در الليگا را به همراه 
رئال مادريد تجربه كند. فقط ميگل مونيوز )9(، 
لوئيس مولوونی )3( و لئوبين هاكر )3( در تاريخ 
رئال مادريد عملكرد بهتری نسبت به زيدان در 
اين زمينه داشته اند و اين درحالی است كه خوزه 
ويالونگا، ميليان ميليانيچ، ويسنته دل بوسكه و 
فابيو كاپلو نيز هر كدام دو قهرمانی در الليگا را به 

همراه رئال مادريد تجربه كرده اند.
•  زين الديــن زيدان موفق شــد يازدهمين 

قهرمانی اش به همراه رئــال مادريد را به عنوان 
مربی جشــن بگيرد كه فقط سه قهرمانی كمتر 
از ميگل مونيوز سرمربی افسانه ای رئال مادريد 

است.
•  رئال مادريد برای سومين بار در قرن جاری 
در مســابقات خانگی اش در يــک فصل الليگا 
شكســت نخورد. اين تيم در فصول 2011-02 
)14 بــرد و 5 تســاوی(، 13/2012 )17 برد و 
2 تســاوی( و 20/2019 )15 برد و 4 تساوی( 
الليگا را بدون شكست در ســانتياگو برنابئو به 

اتمام رساند.
•  سرخيو راموس با كسب 22 قهرمانی )11 
قهرمانــی در تورنمنت های طوالنــی( در كنار 
مارسلو )11 قهرمانی در تورنمنت های طوالنی( 
به طور مشــترک دومين ركورددار قهرمانی در 
تاريخ رئال مادريد است. پاكو خنتو با 23 قهرمانی 
)20 قهرمانــی در تورنمنت هــای طوالنی( و 

مانوئل ســانچز با 21 قهرمانی )15 قهرمانی در 
تورنمنت های طوالنی( بــه ترتيب در رده های 

اول و چهارم قرار دارند.
•  تيبو كورتوا اولين بازيكنی اســت كه با هر 
دو تيم رئال مادريد و اتلتيكو مادريد قهرمانی در 

الليگا را تجربه می كند.
•  در دوران رياست فلورنتينو پرز، تيم فوتبال 
رئال مادريد 26 قهرمانی و تيم بســكتبال رئال 

مادريد 20 قهرمانی كسب كرده اند.

 • 21 بازيكن مختلــف رئال مادريد در فصل 
جاری الليگا گل زنی كرده اند و اين نه تنها در بين 
تمامی تيم های پنج ليگ معتبر اروپايی در فصل 
جاری ركورد محسوب می شــود، بلكه در قرن 

بيست و يكم الليگا نيز بی سابقه بوده است.
•  رئال مادريد می تواند دو ركورد نيز بشكند. 
كم ترين گل خورده باشگاه در يک فصل الليگا با 
38 بازی و همچنين بيشترين كلين شيت باشگاه 

در يک فصل مسابقات.

مادريدي ها براي سي وچهارمين  بار جام الليگا را به خانه بردند

قهرماني رئال در شب تحقير بارسا

نظر شخصي من اين است 
كه برگزار شدن ليگ خيلي 

بهتر از برگزار نشدن آن 
است. چون واقعا واليبال مان 

ضربه مي خورد و اين ضربه 
با توجه به اينكه در سال 
المپيك هستيم، بيشتر 

خواهد بود. بعيد هم نيست 
كه تا آخر پاييز و زمستان 
واكسن اين بيماري كشف 

 شود 
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