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افقی:
 1- دست نخورده- کلیسای 

تاریخی پاریس- دیرینه
2- از انــواع فعــل ماضی- 
بازیگر مــرد فیلم های دوئل 

و عقاب ها
3- نــت ســوم- مجموعه 
گیاهــان یــک منطقــه را 

گویند- پروردگار
4- از مذاهــب چهارگانــه 
اهل سنت- کارگر کشتی- 

خردسالی
5- تیرانداز- نزدیک شدن- 

مالک
6- کوهی در جنوب همدان- 
نامــه را در آن می گذارند- 

نوزاد حشره
7- قهرمان داستان ایلیاد- 
کاریز- ترکیب آب با یکی از 

مصالح ساختمانی
8- میوه خوب- نگاه کردن- 

حکم روزه سکوت- خاندان
9- پرنده شــکاری- دارای 
حق تقدم- سلسله کریم خان

10- راه فرار- پشــت گرم- 
ایرانی

11- مفهوم- مفید و مؤثر- 
آرامگاه

12- طعم- اندیشــه- جمع 
مزیت

13- افزونــی برنــج پس از 

پخته شــدن- از جاذبه های 
گردشــگری شــهر رشت- 

دشمن سرسخت
14- ســوخت پاش- نوعی 
بافت گیاهی با ســلول های 

زنده دیواره ضخیم
15- پایتخت هند- ویتامین 
مؤثر در پیشگیری از بیماری 

پالگر- از حروف یونانی
  

عمودی:
1- آن ســوی ســــــقف- 

استراتژی- مقصود و منظور
2- لقب حضرت موسی)ع(- 

بارکد
3- برهنه- خدای مصریان 

قدیم- پشک- روغن مو
4- نوعی کشتی هوایی که با 
گاز هلیوم پر شده و به پرواز 
درمی آید- داخل- به تنهایی

5- تیــری کــه بــا کمان 
اندازند- باریک بین- آفت ها

6- سامان بخشی- همنشین- 
قفل چوبی خانه های قدیم

7- زخم- از اسباب توزین- 
فاقد تازگی

8- ناحیــه ای در غــــرب 
هندوستان- مکتب ها

شــبیه  حشــره ای   -9
سنجاقک- فرومایه- تصویر

10- زندگانــی- نافرمانــی 

کردن- از خواهران برونته
11- قوم حضرت موســی)ع(- از 

اختراعات ادیسون- نسوان
12- نوعی آینه- دردها- مکان ها

13- مروارید- پل دوزخ- بیماری 
یرقان- پراکندگی

14- دوست بسیار صمیمی- ورم 
مغزی

15- چاره اندیش- پــدر و مادر- 
15درجه حرارت

نمديكلوكينذخام
يباسقرمدايشلد
كلميامدانقبسا
يزداپشايعاو
روادنيدتقوشعم
اسراباليفدجهت

زعنيعرسيمتا
يتمدنمورباعمج
حالصخاروسود
ههبشراتسالتما
لوسنكمهتمولول

يلارپايهبلگ
بنجنامكرازراك
رادراكينجلاثر
دكاريژولونيمرت
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یک تعامل و چند سؤال
 وزارت ورزش در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

 دخالت می کند؟
»از معاون قهرمانی وزارت خواستم تا با فدراســیون)فوتبال( تعامل کند و پیگیری کند تا سرمربی 
تیم ملی هر چه زودتر انتخاب شــود«. این بخش از گفت وگوی وزیر ورزش با خبرگزاری خانه ملت، 
جالب توجه به نظر می رسد. شاید این فقط یک جمله ساده باشد اما در همین جمله، چند نکته بسیار 

مهم نهفته است. 
    نخستین نکته را باید از آخر جمله شروع کرد. اینکه اساسا چرا باید سرمربی تیم ملی ایران هر چه 
»زودتر« معرفی شود؟ چه عجله ای در کار است تا سرمربی تیم ملی فوتبال را انتخاب کنیم؟ آیا قرار 
است در روزهای آینده به اردوی ملی برویم؟ آیا در تقویم، بازی ملی برای تیم ملی گنجانده شده است؟ 
آیا ظرف همین چند ماه یک تورنمنت ملی در پیش داریم؟ البته که بالتکلیفی تیم ملی باید به پایان 
برسد اما دلیلی برای عجله کردن نیز وجود ندارد. به یاد بیاورید که فدراسیون مهدی تاج چطور برای 
گرفتن پاسخ نهایی از هروه رنار عجله کرد و نتیجه این تصمیم، گرفتار شدن با ویلموتس و پرونده ای 

بود که ظاهرا در جیب رئیس فدراسیون باقی مانده است. پس یک تصمیم عجوالنه 
به هیچ وجه به فوتبال ایران و تیم ملی کمک نمی کند و شــاید حتی در 

آینده مشکالت بزرگی برای این تیم به وجود بیاورد.
    مســئله دوم در مورد این جمله، نقــش وزارت ورزش در انتخاب 

ســرمربی تیم ملی خواهد بود. اگر این تصمیم قرار است با استقالل 
کامل از سوی فدراسیون گرفته شود، چرا باید چنین تعاملی شکل 
بگیرد؟ آخرین بار که وزارت ورزش »توصیه« جذب یک مربی را با 
فدراسیون در میان گذاشت، فاجعه ویلموتس اتفاق افتاد و عجیب 
اســت که ظاهرا قصد نداریم از این اتفاق ها درس بگیریم. حمید 
سجادی بعد از جام جهانی ادعا کرده بود که هیچ دخالتی در کار 
فدراســیون انجام نمی دهد اما جمله تازه او نشان از تغییر موضع 

وزارت در این خصوص دارد.
    مســئله مهم بعدی نیز به انتخــاب فردی برای ایجــاد همکاری بین 
فدراســیون و وزارت برمی گردد که اساســا ســابقه خوبی در برخورد با 

فدراسیون ها نداشته اســت. تنها چیزی که هرگز در برخورد پوالدگر 
با فدراسیون هایی مثل کشتی و تکواندو دیده نشده، »تعامل« بوده 

است! اصال او چقدر اطالعات و دانش فوتبالی دارد که درخصوص 
انتخاب سرمربی تیم ملی با فدراسیون تعامل کند؟ آیا او واقعا از 

مربیان خارجی مدنظر فدراسیون شناخت دارد و رزومه آنها را 
می داند؟ اما در مورد این جمله، یک ماجرای مستتر دیگر 
هم وجود دارد. ورود جــدی وزارت ورزش به این حوزه، 

نشان می دهد که سرمربی بعدی تیم ملی احتماال ایرانی 
اســت و انتخاب او نیز به زودی صورت خواهد گرفت. 
وزارت که در شرایط حساسی قرار دارد، می خواهد 
به این بالتکلیفی پایــان بدهد و برای انتخاب نهایی 
فدراسیون را تحت فشار بگذارد. اتفاقی که می تواند 
شرایطی نگران کننده را در اطراف تیم ملی به وجود 
بیاورد. این انتخاب حساسی است که باید با صبر، 

حوصله و دانش زیادی انجام شود.

لیلی خرسند|   لیگ والیبال ایران حرفه ای نیست؛ این ادعای کسانی است 
که هر سال درگیر مسابقات هستند و بی ثباتی در برنامه ریزی ها و تصمیمات 
فدراسیون و سازمان لیگ را از نزدیک می بینند. برخالف پیشرفتی که تیم 
ملی داشته است، والیبال هنوز در برگزاری مسابقات داخلی مشکل دارد. 
برای اثبات این ادعا کافی است پای درددل مربیان لیگ بنشینید یا اخبار 
لیگ را دنبال کنید. مسئوالن برگزاری لیگ، روند مشخصی برای برگزاری 
مســابقات ندارند، مدام تصمیمات آنها تغییر می کند، بیشتر قوانینی که 
می گذارند اجرا نمی شود و... این فصل هم مثل همه فصل های پیش، تیم ها 
بیشتر از اینکه درگیر مسابقات باشند، درگیر تصمیماتی بودند که هر روز 
تغییر می کرد. حاال که چند هفته از دور رفت گذشته اعتراضات همچنان 

ادامه دارد. اعتراض تیم ها به چند مورد مشخص است.
1   در شروع این فصل باشگاه ها درگیر قانون جدید شدند. اینکه همه تیم ها 
برای میزبانی باید حداقل  استانداردها را در سالن ها رعایت کنند و کفپوش، 
نور، تهویه و... باید استانداردسازی شود. خیلی  ها به خصوص بازیکنانی که 
در سالن های غیراستاندارد آسیب دیده بودند، مدافع این قانون شدند اما از 
همان روزهای اول قابل  پیش بینی بود که تبصره هایی وارد این قانون شود 
و بعضی از تیم ها با همان روال قبل به کارشــان ادامه دهند. همینطور هم 
شد. برای تعدادی از باشگاه ها قوانین در سخت گیرانه ترین حالت ممکن 

اعمال شد و بعضی ها هم با اما و اگر به کارشان ادامه دادند. بعضی از تیم ها 
مجبور شدند در شهرهای دیگر میزبانی کنند و بعضی ها در سالن هایی که 
شرایط بدتری داشتند، بازی های شان را انجام دادند. محسن ترابی، رئیس 
سازمان لیگ در توجیه اینکه چرا از این قانون عقب نشینی کرده، به ورزش 3 
گفته است: »اگر در این خصوص انعطاف نشان دادیم، به خاطر این بود که 
برخی تیم ها سالن اختصاصی ندارند و باید سالن اداره کل ورزش و جوانان 
استان هایشان را اجاره کنند.« ترابی تأکید کرده سال آینده حتما باید تیم ها 
سالن استاندارد داشته باشــند اما توضیح نداده که چرا این قانون نباید در 
سالن های اداره کل استان ها که زیرنظر وزارت ورزش هستند، اجرا می شد. 

تیم ها چرا باید سالن هایی را اجاره کنند که حداقل استانداردها را ندارد؟
2   در دو سه سال اخیر که همه درگیر کرونا بودند، بیشتر مسابقات یا لغو 
شد یا متمرکز برگزار شــد. لیگ والیبال هم در همین شرایط مسابقات را 
برگزار کرد اما هم فصل پیش و هم این فصل، تصمیم مشخصی برای نحوه 
برگزاری لیگ گرفته نشد. سال گذشته مسابقات نیم فصل به میزبانی تیم ها 
برگزار شد اما از نیم فصل دوم همه در تهران جمع شدند و متمرکز مسابقات 
را برگزار کردند. این فصل درحالی که درگیری با کرونا به حداقل رسیده بود، 
دوباره بحث برگزاری مسابقات از دور برگشت مطرح شد. سازمان لیگ و 
فدراسیون برای اینکه مســئولیت را گردن باشگاه ها بیندازند، از خود آنها 

خواستند تصمیم بگیرند و با نظرسنجی روش برگزاری را مشخص کنند. 
هر فصل قبل از شروع مسابقات، نمایندگان باشگاه ها در جلسه ای حاضر 
می شوند، چرا در آن جلسه همه  چیز به رای گیری گذاشته نمی شود و در 
نیمه های راه، نحوه برگزاری تغییر می کند؟ مهم تر اینکه چرا فدراسیون 
اصرار به متمرکز کردن لیگ دارد؟ ترابی در این مورد هم توجیه جالبی دارد: 
»از چهارم فروردین سال آینده ماه رمضان آغاز می شود و به همین خاطر 
تصمیم گرفتیم لیگ پیش از آغاز ماه رمضان به پایان برســد.« ترابی به 
موضوع دیگری هم اشاره کرده است؛ اینکه فدراسیون درنظر داشته است 
این فصل جام حذفی را هم برگزار کند اما باشگاه ها مخالفت کرده اند چرا که 
قرارداد بازیکنان فقط برای بازی های لیگ بسته شده بود نه برای جام حذفی. 
این هم تأیید دیگری بر بی برنامگی. چطور ممکن است که در نیمه های فصل 
سازمان لیگ و فدراسیون یکباره تصمیم بگیرند یک مسابقه به مسابقات 
اضافه کنند؟ شاید ابتدایی ترین ولی بزرگ ترین خواسته تیم ها این باشد که 

برنامه های مسابقات و تاریخ ها قبل از شروع لیگ مشخص باشد.
3   تماشــاگران؛ آنها بالتکلیف ترین افراد درگیر با لیگ هستند. یک روز 
حضور آنها در همه بازی ها آزاد است و یک روز ممنوع. درحالی که هفته های 
پیش گفته شد تماشاگران نمی توانند در سالن باشند، دیروز سازمان لیگ 

اطالعیه داد که هر تیم در هر بازی می تواند 30درصد سکوها را پر کند.

این لیگ، حرفه ای نیست
 فدراسیون والیبال در آماده سازی تیم ملی نسبتا موفق بوده اما در برگزاری لیگ داخلی اصال موفق عمل نکرده

 و با انتقادهای زیادی روبه رو است


