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 روز سخت پيكان و گنبد 
در ايستگاه 25

در چارچوب دیدارهای هفته بیســت و پنجم 
رقابت های لیگ برتــر والیبال شــش دیدار روز 
)دوشــنبه( به میزبانی خانه والیبال و فدراسیون 
برگزار خواهد شــد. تیم های سپاهان، شهرداری 
ارومیه، فوالد ســیرجان هراز آمل، شهداب یزد 
و ســایپا تهران 6 تیم باالی جدول هســتند که 
صعودشــان به مرحله پلی آف قطعی شده است 
و برای جایگاه بهتــر در جدول و مرحله پلی آف به 
پیروزی مقابل حریفان شان نیاز دارند. اما در میانه 
جدول رقابت حساســی بین تیم ها برای کسب 
دو ســهمیه باقی مانده در مرحله پلی آف برقرار 
است. شاگردان مرتضی عهدی در تیم پیکان که 
با بدشانسی مواجه شدند و رضا صفایی، خرید نیم 
فصل خود را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده اند 
بازی سختی با شهرداری ارومیه خواهند داشت. 
پیکان برای کسب ســهمیه حضور در پلی آف به 
پیروزی نیاز دارد و باید در بازی های باقی مانده تمام 
تالش خود را به کار گیرد. پیکان پرافتخارترین تیم 
حاضر در مسابقات است اما شرایط خوبی در جدول 
ندارد و باید منتظر مانــد و دید آیا پیکان موفق به 
صعود به مرحله پلی آف خواهد شد یا خیر. در دیگر 
بازی مهم شاگردان عظیم جزیده در تیم شهرداری 
گنبد پس از پیروزی جنجالی هفته بیست و چهارم 
مقابل تیم هراز آمل نیز نبرد سختی با تیم سیرجان 
دارند. شهرداری گنبد با شکست تیم های مدعی 
هراز و شهرداری ارومیه تا به امروز شگفتی ساز شده 
است و باید دید آیا شاگردان جوان و بومی جزیده 
توانایی شکست سیرجان را نیز دارند؟ تیم هورسان 
نیز که برای صعود به پلی آف می جنگد در مقایسه با 
تیم های پیکان و شهرداری گنبد کار آسان تری در 
پیش دارد. شاگردان عارف باقرزاده در تیم هورسان 
مقابل تیم قعر نشین آذرباتری ارومیه قرار خواهند 
گرفت اما نباید این تیم را دست کم بگیرند چراکه 
آذرباتری شکست تیم هراز آمل را در کارنامه دارد.

    
4 وزنه بردار در گزينشي كلمبيا

مسابقات گزینشــی المپیک در کلمبیا طبق 
اعالم فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری ۱۲ تا 
۱6 مارس ) ۲ تا ۲6 اســفند( در شهر کالی برگزار 
می شود. فدراســیون وزنه برداری لیست اولیه را 
ارسال کرده و در این لیســت نام چهار وزنه بردار 
ایران قرار دارد. سهراب مرادی، کیانوش رستمی 
در ۹6 کیلوگرم، علی هاشمی در ۱۰۹ کیلوگرم و 
علی داوودی در ۱۰۹+ کیلوگرم نفراتی هســتند 
که برای حضور در این مسابقات ثبت نام شده اند. 
البته به گفته علی مرادی رییس فدراســیون، در 
دور برگشت لیگ برتر عملکرد وزنه برداران مورد 
بررسی قرار می گیرد، سپس محمدحسین برخواه 
ســرمربی تیم ملی تصمیم می گیرد کدام یک از 
نفرات به مسابقات کلمبیا بروند. همچنین لیست 
اولیه مسابقات قهرمانی آسیا نیز ارسال خواهد شد.

    
شروع واكسيناسيون ورزشكاران

کمیته المپیک مجارســتان تاییــد کرد که 
واکسیناسیون ورزشکاران مقابل ویروس کرونا 
را پیش از حضور آنها در بازی های المپیک توکیو 
و پکن آغاز کرده است. در مجموع ۸6۸ نفر برای 
المپیک توکیــو و بازی های زمســتانی ۲۰۲۲ 
پکن واکسینه خواهند شــد. این واکسیناسیون 
شامل مدیران نخواهد شــد چراکه تمرکز روی 
افرادی اســت که در بازی ها شــرکت می کنند. 
واکسیناســیون از روز جمعه آغاز شده و در بین 
آنها تیم کایاک مردان که برای ســفر به آفریقای 
جنوبی آماده می شوند، دیده می شود. در آینده 
واکسیناسیون ورزشــکاران طبق برنامه ریزی و 
تقویم مسابقات صورت خواهد گرفت. مجارستان 
تاکنون متخصصان پزشــکی را واکسینه کرده 
و رونــد تلقیح ســالمندان را آغاز کرده اســت. 
مجارستان نخستین کشــور اتحادیه اروپاست 
که واکسن روســیه را تایید کرد. کمیته المپیک 
و وزارت ورزش صربســتان نیــز اعــالم کرده 
واکسیناسیون ورزشــکاران را آغاز خواهد کرد. 
کمیته المپیک بلژیک نیز این هفته درخواست 
۴۰۰ تا ۵۰۰ روز واکسن کرونا برای ورزشکاران 
درخواســت کرده اســت. پیش از ایــن کمیته 
بین المللی المپیک گفته بود برای واکسیناسیون 
ورزشــکاران جهت حضــور در بازی های توکیو 

کمک خواهد کرد. 

منهای فوتبال

نگار رشيدي

پس از حدود يك ســال از لغو 
شدن انتخابي المپيك واترپلو در 
قاره آسيا، حاال به گوش مي رسد 
كه فدراســيون جهاني شــنا، 
شــيرجه و واترپلو قزاقستان را 
به عنوان تيم حاضر در المپيك 
معرفي كرده اســت. خبري كه 
واترپلوئيست هاي ايران اميدوار 
بودند هرگز نخوانند و شــانس 
رسيدن به المپيك را بدون رودررو 
شدن با رقبا از دســت ندهند. 
اما حاال گويا ايــن فرصت براي 
شاگردان چيريچ از دست رفته 
است. وحيد رضايي مربي تيم ملي 
با اشاره به اينكه لغو شدن انتخابي 
باعث نمي شود تيم از پا بيفتد، از 
لزوم ورود مديران ورزشي براي 
احقاق حق ورزشكاران صحبت 

كرد. 
    

  گويا قزاقستان براي حضور 
در المپيك انتخاب شده است. 

من خبر را تکذیب نمي کنم چون 
اطالعات غیررسمي که خودم از گوشه 
و کنار دارم مبني بر همین است. با این 
حال این خبر به صورت رســمي به ما 
اعالم نشده و  آقاي رضواني هم قرار شد 
که تعیین تکلیف کنند. البته منظورم 
این نیســت که ما منابع غیررسمي را 
قبول نداریم. چون ما این درخواست را 
داشتیم و پیگیر انتخابي المپیک بودیم، 
هر تصمیمي مي خواستند بگیرند یا باید 
در یک جلسه رسمي با حضور ما اتفاق 

مي افتاد یا بعد از نامه نگاري رسمي این 
تصمیم را مي گرفتند و اعالم مي کردند، 
یا باید درخواست ما را انجام مي دادند. 
پس چون خودشان بریدند و دوختند، 
مي گوییم منابع غیررسمي. االن هم 
نمي گویم بالتکلیف هستیم. احتمال 
دارد اتفاقي که افتاده به همین شکل 
جلو برود ولي منابع رسمي خارجي و 
داخلي به ما قطعي اعــالم نکردند که 

مسابقه اي در کار نیست. 
 اين تصميم در حالي اعالم 
شد كه مدتي است استخر براي 

تمرين واترپلوئيست ها باز شده. 
بله همین طور است. استخر ۹ دي 
که محل اصلي تمرین تیم ملي است، 
کارهایش دارد انجام مي شــود که راه 
بیفتد. فدراسیون هم با چیریچ مذاکره 
کرده به ایران بیاید. البتــه قرارداد او 
پابرجا بــوده و فقط هماهنگي ها براي 
حضور ایشان در تهران باید انجام شود. 
بچه ها هم در هفته هاي گذشته تا امروز 
چهار جلسه در هفته تمرین داشتند و 
این تمرین ادامه خواهد داشت. اهداف 
بعدي مان هم قهرماني آسیا و بازي هاي 
آسیایي است که البته تاریخ و میزبان 
قهرماني آسیا هنوز مشخص نیست. 
صحبت من هم این است که انتخابي 
المپیک بســیار براي ما مهم بود. ما از 
بعد رواني و انگیزه اي براي این مسابقه 
بسیار آماده بودیم. از نظر بدني هم این 
آمادگي را داشتیم که بتوانیم بالفاصله 
اردویي را شروع کنیم و با حضور چیریچ 
در مدت زمان کوتاهي براي مســابقه 
آماده شــویم. اگر خبري که منتشــر 
شده قطعا و رســما اعالم شود، براي 
ما ناخوشــایند اســت. چون المپیک 
تورنمنتي نیست که هر روز براي یک 

ورزشکار اتفاق بیفتد و تکرارش راحت 
باشد. در این فصل از ورزش ما هم گروه 
و جریاني بود کــه امکان تحقق یافتن 
المپیک برایش وجود داشــت. با این 
حال این اتفاق چیزي نیست که ما را از 
پا بیندازد و متوقف مان کند. فقط یک 

هشدار براي سیستم ورزش ما است. 
 چطور؟

مــا یکســري کارهــا را انجــام 
مي دهیم و صرفا اسم و نام است. مثال 
مي گویند فــالن موقعیــت را داریم، 
فالن برش را داریم، فــالن مذاکره را 
کردیم، رایزني هایــي که مثال کمیته 
ملي المپیــک با افــراد و جریان هاي 
مختلف دارد. ولي در عمل در کشتي که 
ورزش اول کشورمان است، در تشک 
جلوي چشم همه حق یک قهرمان مان 
را مي خورنــد. در شمشــیربازي، در 
تکواندو اتفاقاتي مي افتد. ورزشي هم 
که ضعیف تر کار مي کند، کسي متوجه 
اتفاقاتش نمي شــود. واترپلو مي آید 
نمود مي کند و جریاني شکل مي گیرد 
و مي توانند از آن دفاع کنند. باید مهره 
داشــته باشــیم که حرفش در سطح 
بین المللي برش داشته باشد، بتواند پاي 
خواسته ما بایستد و این حق را براي ما 
بگیرد. ولي در عمل مي بینیم به سمتي 
مي رود که دســت مان بــه جایي بند 
نیست. این خودش یک هشدار براي 
ورزش ما است. ورزشکاران کارشان را 
در تمرین و مسابقات انجام مي دهند. 
مدیران هم بهتر اســت به جاي تیپ 
زدن و عکس گرفتن با همدیگر، بروند 
در میدان بین المللــي امتیازاتي براي 
ورزشکاران بگیرند. اینکه فقط قشنگ 
صحبت کنیم و کت و شلوار بپوشیم، 
فایده اي ندارد. خارجي ها وقتي دنبال 

چیزي هستند، براي به دست آوردنش 
از هیــچ چیز دریغ نمي کننــد. اینجا 

مي خواهم پرانتزي باز کنم. 
 بفرماييد. 

االن مدیران ورزشــي اسم این کار 
را دیپلماسي، سیاســت یا هرچیزي 
گذاشــتند اما ابعاد منفي اش گریبان 
خودمان را مي گیرد. در این سیاســت 
مي گویند براي نفــع ورزش مان فالن 
جا باید فالن باج را بدهیم و کوتاه بیایم. 
کمیته ملي المپیــک، وزارت ورزش! 
شما هیچ راهي براي کوتاه آمدن ندارید. 
فقط باید براي کشور سینه تان را سپر 
کنید. اصال این نیســت کــه بگوییم 
اگر اینجا فــالن کار را بکنیم، فالن جا 
فالن کار را بــا مي کنند.  چند بار دیگر 
بچه هاي ما ۲3 و ۲۵ ســاله مي شوند؟ 
اصال معلوم نیست تا دور بعدي مهاجرت 
نکنند؟! همه این چیزها هم دست به 
دست هم مي دهد که این اتفاق بیفتد 
و بتوانند در المپیک بعدي شــرکت 
کنند. چه کسي مي خواهد پاسخگوي 
این اتفاق باشد؟ باید از این اتفاق درس 
بگیریم. صالحي امیري گفته بود باید در 
عرصه بین المللي قوي شویم. حاال قوي 
شــدیم از این قدرت استفاده کنید نه 
اینکه براي قوي تر شدن، یک جاهایي 

کوتاه بیاییم. این دور باطل است. 
 در هميــن راســتا از ابتدا 
نگراني ها درباره نفوذ قزاق ها در 

فدراسيون جهاني بود. 
صددرصد همین طور است. نفرات 
اول فدراســیون قزاقســتان هــم در 
فدراسیون شناي آسیا، هم در کمیته 
المپیک آسیا، هم کمیته بین المللي 
المپیک و هم چند نفــر اصلي عربي 
که در فینا و IOC ذي نفوذ هســتند، 

ارتباطــات و بده بســتان هاي خیلي 
خوبي دارند. یــک صندلي مي دهند 
یک انتخابي مي گیرند، یک مســابقه 
برگزار مي کنند یک صندلي مي گیرند. 
حرف من این اســت اگر صادقانه جلو 
برویم، یک جا خودش را نشان مي دهد و 
چیزي که مي خواهیم را به ما مي دهند. 
اما وقتي وارد سیاســت و مناســبات 
آنها شویم، داغون مي شــویم. اگر ما 
براي ورزشــکارمان سینه سپر کنیم، 
اگر آخرش اتفاقي که مي خواهیم رخ 
ندهد، ورزشکار خوشــحال است که 
فرمانده اش برایش خــوب جنگیده. 
از طرفي این موضــوع موضوعي نبود 
که محســن رضواني به تنهایي بتواند 
کاري انجام بدهــد. رضواني به عنوان 
فدراسیون هم به داخل و هم به خارج 
درخواســتش را داده. تیــم ملي هم 
نامه اي به فدراســیون داد و رونوشتي 
هم به کمیته المپیک و وزارت ورزش 
دادیم. فدراســیون به جد پیگیر بود و 
از ارتباطات غیررســمي اش استفاده 
کرد. هم تلفن زد، هم جلسه رفت هم 
حرف هایش را زد امــا تنهایي کاري 
از پیــش نمي رود. بایــد یک حمایت 
بزرگ تر وجود داشــت. متاسفانه یک 
نگاه بدتر هم که امیدوارم نباشــد این 
است که بگویند واترپلو تا االن المپیک 
نرفته، این المپیک هم نرود. نه... واترپلو 
دارد یک جریان مي سازد. اگر واترپلو 
المپیکي  مي شد خانواده ها مصمم تر 
مي شدند که به این رشته بیایند و همان 
درصدي که به اســتخر رو مي آورد، از 
فســاد و اعتیاد و چالش هاي جوانان 
دور مي شد. در هر حال براي آینده ما 
حق نداریم متوقف شــویم. ما یا علي 
گفتیم و کار را شروع کردیم. ان شاءا... 
همراهان مان هم یاعلي بگویند خوب 

همراهي کنند. 
  شايد اين تصور وجود داشت 
با رفتن دنيا به ســمت واكسينه 

شدن، انتخابي برگزار شود. 
درست است. همان طور که مي دانید 
گفتند تیم قهرمان بازي هاي آسیایي 
به المپیک برود. ژاپن که قهرمان بود 
و سهمیه میزباني داشت. سال گذشته 
این موقع که هیچ خبــري نبود، قرار 
بود ایران، چین و قزاقستان که مدعي 
حضور در المپیک هســتند انتخابي 
بدهند. آن زمان حتي قزاقســتان سر 
میزباني با چین درگیــر بود و چند بار 
میزبانــي بین این دو کشــور جابه جا 
شد. قزاقستان مي گفت خودم میزبان 
باشــم هم چین هم ایران را از میدان 
خارج مي کنیم. درنهایت کووید آمد. 
چیني ها در اســپانیا اردو داشتند و در 
قرنطینه بودند و قرار بود در قزاقستان 
مسابقه برگزار شــود. چین که کارش 
باال گرفت، مسابقات را عقب انداختند 
تا اینکــه ایران درگیــري اش با کرونا 
را اعالم کرد و چین هم به کشــورش 
برگشته بود. از طرفي قرار بود المپیک 

تابستان پارســال برگزار شود. جدول 
این طوري بود که چــون فاصله مان تا 
المپیک کم است و انتخابي روتردام که 
آخرین فرصت بود فاصله کمي داشت، 
قزاقستان مستقیم برود و ایران و چین 
در انتخابي روتردام شــرکت کنند. اما 
وقتي المپیک یک ســال عقب افتاد، 
این جدول هم بهم مي ریزد. چون همه 
مي توانند دنبال واکسن بروند، پروتکل 
داشته باشند و درخواست جدید بدهند. 
اما آنها ایــن بخش وســط را زیر میز 
مذاکره مي برند. همین االن هم کسي 
نمي تواند بگوید صددرصد المپیک با 
توان همیشگي برگزار مي شود. چون 
هنوز هم در شیش و بش است. آنها هم 
از این آب گل آلود ماهي شان را گرفتند. 
 شرايط بچه ها در تيم چطور 

است؟ 
قطعــا بچه ها تحــت تاثیــر قرار 
مي گیرند. زمان ما اینترنت و دسترسي 
به اخبار به این شــکل نبــود. ما فقط 
ســرمربي و سرپرســت و فدراسیون 
را مي شــناختیم. اما االن قبل از اینکه 
ما از موضوعي خبردار شــویم و اخبار 
درســت را به آنها بدهیم، بچه ها که با 
رســانه ها و بازیکنان دیگر در ارتباط 
هستند، در جریان قرار گرفته اند. یعني 
بچه ها خودشــان امیدوار مي شوند، 
خودشان ناامید مي شوند. ما به عنوان 
مسئول باید سریع تر اخبار را صادقانه 
به بچه ها اعــالم کنیــم و راه را پیش 
پاي شــان بگذاریــم. االن بچه ها در 
دوگانگي هســتند. هم براي انتخابي 
المپیک انگیزه داشتند و هم ناراحت 
و ناامید شدند. از طرفي جوان هستند 
و براي آینده انگیزه دارند ولي آن جایي 
که خسته مي شــوند ناامیدي به آنها 
نهیب مي زند کــه این همه جنگیدي 
برایي چي؟ االن مهم ترین مساله براي 
ما این اســت که ایــن تصمیم قطعي 
اعالم شــود و ما براي هدفگذاري هاي 
بعدي مــان برنامه بریزیــم و بچه ها 
 تکلیف شان را بدانند و از این حال و هوا 

بیرون بیاییم. 

سرمربی تيم ملی واترپلو در گفت وگو با »توسعه ايرانی«:

باوجودلغوانتخابيازپانميافتيم
ابعاد منفي سياست در ورزش گريبان خودمان را مي گيرد!

اتفاق روز

لیونل مســی باز هم روی جلد روزنامه ها 
رفت اما ایــن بار نه برای شایســتگی هایش 
در زمین فوتبال؛ بلکــه به خاطر رقم قرارداد 
نجومــي اش با بارســا که به نظر مي رســد 
ســنگین ترین رقم قــرارداد تاریخ ورزش 
باشــد! به گــزارش گل، روزنامــه ال موندو 
ارقام قرارداد لیونل مســی با بارسلونا که در 
سال ۲۰۱7 تمدید شــد را فاش کرده است؛ 
ارقامی سنگین که در تاریخ بی سابقه است. 
از تاریخ نوامبر ۲۰۱7 تا 3۰ ژوئن ۲۰۲۱ که 
قرارداد مسی با بارســلونا منقضی می شود، 
مسی مجموعا رقم ۵۵۵  میلیون و ۲37  هزار 

یورو دریافت می کند؛ به عبارتی ساالنه ۱3۹ 
میلیون یورو. مسی هنگام تمدید قرارداد با 
بارسلونا قرار شد دو پاداش هنگفت دریافت 
کند؛ ۱۱۵ میلیون یورو حین تمدید قرارداد 
و 7۸ میلیون یورو نیز بند وفاداری او به باشگاه 
بارسلونا است. با توجه به پاداش ها و متغیرات، 
لیونل مســی بابت تمدید قرارداد با بارسلونا 
تا االن ۵۱۱  میلیون یــورو یعنی ۹۲  درصد 
قراردادش را دریافت کــرده و این در حالی 
اســت که طی ســال های اخیر، بارسلونا در 
لیگ قهرمانان اروپا هیچ موفقیتی نداشــته 
است. خبر ال موندو در اسپانیا مثل یک بمب 

بوده و در حالی منتشر شده که 
اخیرا اعالم شــد بارسلونا بیش 
از یــک  میلیارد یــورو بدهی 

دارد. بدهی سنگینی که 
قطعا تحت تاثیر تمدید 
قــرارداد گران قیمت 
لیونل مســی است. 
البتــه در گــزارش 
ال مونــدو بــه این 
موضوع اشاره شده 
که مسی در مدت 
زمان حضورش 
در بارسا نقشی 
ر  د ســی  سا ا

ی  فقیت هــا مو
این تیم و کســب بیش از 
 عنوان قهرمانی از جمله 

۱۰  عنــوان قهرمانی اللیــگا و چهار  جام 
قهرمانی چمپیونزلیگ داشــته اســت. 
جالب اینکــه پس از انتشــار این 
گزارش، RAC۱ مدعي شد 
مسی به خاطر ادعای بزرگ 
و جنجالی روزنامه ال موندو، 
اقدامــات قانونی علیه آنها 
را آغاز می کنــد. وکیل 
لیونل مسی یک پرونده 
شــکایت علیه روزنامه 
ال مونــدو آغاز خواهد 
کرد و در حال بررسی 
چگونگی دسترسی 
داشتن افراد مرتبط 
در باشگاه بارسلونا به 

این قرارداد است.
در ادامه باشگاه بارسا هم 

با انتشــار بیانیه اي به این داســتان واکنش 
نشان داد. در این بیانیه آمده است:»باشگاه 
بارســلونا در بیانیه ای اعالم کرد متاســف 
اســت که این اطالعات محرمانه به شــکل 
عمومــی در روزنامه ال موندو اعالم شــده 
زیرا قرارداد مسی و بارســلونا به شکل کامال 
خصوصــی و با رعایــت اصــل محرمانگی 
 میــان طرفیــن منعقــد شــده اســت. 
باشگاه بارسلونا هرگونه مسئولیت بابت انتشار 
این اسناد را رد کرده و اقدام قانونی الزم علیه 
روزنامه ال موندو بابت خساراتی که به دلیل 
انتشار این گزارش ایجاد می شــود را انجام 
خواهد داد. بارســلونا از مسی در این پرونده 
حمایت کامل خواهد داشــت، به خصوص 
این که گزارش مذکور قصــد ضربه زدن به 
 وجهه او و خراب شدن رابطه اش با باشگاه را 

داشته است.«

رقم قرارداد ستاره بارسلونا سروصداي فراواني به راه انداخته، 555  ميليون يورو در 4 سال

نجومي مثل مسي

نفرات اول فدراسيون 
قزاقستان هم در 

فدراسيون شناي آسيا، 
هم در كميته المپيك 

آسيا، هم كميته بين المللي 
المپيك و هم چند نفر اصلي 

 IOC عربي كه در فينا و
ذي نفوذ هستند، ارتباطات 

و بده بستان هاي خيلي 
خوبي دارند. يك صندلي 

مي دهند يك انتخابي 
مي گيرند، يك مسابقه 

برگزار مي كنند، يك 
صندلي مي گيرند
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