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جلسه پنج ساعته ایگور کوالکوویچ 
با افشین داوری سرپرست فدراسیون 
والیبال بــه مانــدگاری او در ایران تا 
المپیک 2020 انجامید. ایگور از زمانی 
که به عنوان ســرمربی تیم ملی وارد 
ایران شد، نتوانست انتظارات را برآورده 
و کارنامه پرباری برای خود دســت و پا 
کند. او با این حال به نخستین تصمیم 
داوری در زمان مدیریتش تبدیل شد و 
یک جورهایی نخستین امضای داوری 
پای ماندن ایگور ثبت شــد. ایگور در 
فاصله نزدیکی با جلســه  اش با داوری، 
در کنفرانس مطبوعاتی نیز حاضر شد 

تا پاسخگوی سواالت رسانه ها باشد.
کالف پیچیده قرارداد

اینکه ایگــور با فدراســیون ایران 
قرارداد داشــت یا تنها یک توافقنامه 
داشــته، به یک کالف پیچیده تبدیل 
شد که کوالکوویچ سعی در باز کردن آن 
داشت:»من با افشین داوری سرپرست 
فدراسیون قرارداد را تمدید نکردم. 
همانطور که می دانید قــرادادم با 
ضیایی پیوست داشت. در حقیقت 

االن داریم آن پیوست را قانونی 
می کنیم. ضیایی اگر راضی نبود 
می توانست قرارداد من را فسخ 

کند. اولین سوال من از داوری این 
بود که دوســت دارید قراردادم را 
تمدید کنید؟ شخصا دوست ندارم 

جایی باشم که من را نخواهند. در پیوست 
قراردادم تبصره ای بــرای اجبار قبول 
من نداشتند. داوری گفت وقتی شما را 
دعوت به مذاکره کردیم یعنی عالقه مند 

به همکاری هستیم.«
واکنش تند به تحریم تیم ملی

نیامدن چند ســتاره ایران به تیم 
ملی به خاطر نبــودن امیر خوش خبر 
سرپرست فدراســیون با واکنش تند 

کوالکوویچ روبه رو شد:»نمی دانم 
چه کســی گفتــه کــه اگر 

خوش خبــر نباشــد به تیم 
ملی نمی آید. به این دلیل 
از خوش خبر نخواستم 
به تیم ملــی بیاید چون 
خوش خبر کارش را بلد 

است. اگر بازیکنی چنین فکری می کند 
اصال او را به تیم ملی دعوت نمی کنم. اگر 
چنین تصمیمی گرفته اند باید به مردم 
ایران توضیح بدهند. این مردم هستند 
که آنها را به تیم ملی دعوت می کنند. 
این صحبت ها اصال عاقالنه نیست چون 
زمانی که بازیکنان برای تیم ملی بازی 
می کنند برای ۸0 میلیون ایرانی بازی 

می کنند.«
می خواهم خوش خبر برگردد

ایگور بازگشت خوش خبر را یکی از 
درخواست هایش عنوان کرد:»وقتی 
درباره خوش خبر صحبت می شــود 
می گویم احترام بسیاری برای او قائلم. 
کار کردن با خوش خبر افتخار بزرگی 
برای من بود. همانطــور که می دانید 
خوش خبر فقط در ایران شناخته شده 
نیست؛ تمام دنیا او را می شناسد و این 
برای والیبال خوب است. رفتار، دانش 
و روانشناسی او اینقدر کامل است که 
می تواند به تیم کمک کنــد. با داوری 
سرپرست فدراسیون راجع به خوش خبر 
صحبت کردم. نمی خواهم بگویم شرط 
ولی یکــی از خواســته هایم همکاری 
خوش خبر با تیم بود. به جرات و دانش 
داوری اعتقاد دارم و فکر کنم تصمیمات 
خوبی خواهــد گرفت. دوســت دارم 

خوش خبر جزو تیم باشد.«
فقط یک قول

ســرمربی تیم ملی والیبال فقط 
یک قول می دهد:»به مردم ایران و 
فدراسیون بسیار احترام می گذارم.  
قدرت واقعی والیبال ایران مردم 
و طرفداران هستند. طبیعی 
است که توقعات باال برود به 
همین دلیل به آنها طرفدار 
می گویند چون دوســت 

دارند بهترین نتیجه برای تیم ملی کسب 
شــود.  تنها قولی که می دهم این است 
که من و کادرم بهترین نتیجه را کسب 
کنیم. حق ایران حضــور در المپیک 
است ولی کار ســختی در پیش دارد. 
وقتی وارد المپیک شــویم می توانیم 
درباره مقام کسب شــده حرف بزنیم. 
در مرحله مقدماتی بازی های بســیار 

سختی داریم.«
درباره قراردادم نپرسید

او درباره شــرایط قــراردادش هم 
تصریح کرد:»از شما خواهش می کنم 
راجع به قرارداد و شــرایط قــراردادم 
سوال نپرسید. بهتر است از فدراسیون 

سوال کنید.«
نامه بی پاسخ

درباره کوالکوویچ شنیده می شد به 
خاطر طلب هایش ضیایی نمی خواسته 
او به ایران بیاید. او در این باره هم توضیح 
داد:»طلب من ربطی به بازگشتم نداشت. 
هر روز منتظر بازگشت به ایران و تماس 
از فدراسیون بودم. شــخصا نامه ای به 
ضیایی زدم که تکلیف چیست؟ اما پاسخ 
نداد. از روزی که آمده ام با داوری هر روز 
در تماس بودم. به همین دلیل بسیار با 
فدراسیون نزدیک هستم. درباره گرفتن 
طلبم فکر نکردم. حرفه ای فکر می کنم 
و مطمئنم فدراسیون هم حرفه ای عمل 

می کند.«

بازیکن ساالری نداریم
کوالکوویچ بحث بازیکن ســاالری 
و دخالت های ســعید معروف در تیم را 
کامال رد کرد:»در زندگی من بازیکنانی 
مثل معروف بوده اند. بــرای همه آنها 
احترام قائلم. یکی از جاهایی که احساس 
می کنم بــه کار من احترام گذاشــته 
می شــود از طرف بازیکنان ایرانی بوده 
است. آنها به کار من احترام می گذارند 
و در آینده نیز همینطور اســت. اگر در 
آینده ناخدای کشتی باشــم و نتوانم 
کشتی را خودم هدایت کنم از کشتی 
پیاده می شوم. قبال هم چنین شایعاتی 
را شنیده بودم ولی چنین چیزی نیست. 
من خودم کار می کنم و کسی دخالتی 

ندارد.«
وزیر اقتصاد جوان!

پیش از این ایگور با همســرش به 
ایران آمده بــود و آن زمان حرف هایی 
دربــاره اینکه همســرش در تیم ملی 
هندبال ایران فعالیت کند شنیده شد 
که درنهایت این اتفاق رخ نداد. او این بار 
در سفر به ایران پسرش را همراه خود دارد 
تا یک عالمت سوال جدید شکل بگیرد. 
پاســخ ایگور برای دلیل آمدن پسرش 
به ایران جالب است:»پســرم اقتصاد 
خوانده، او را بــرای وزارت اقتصاد آمده 
است )با خنده(. خیر او برای تعطیالت 

به ایران آمده است.«

ایگور کوالکوویچ: درباره قراردادم حرفی نمی زنم

پسرم آمده وزیر اقتصاد شود!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ساوتگیت  در  راه  منچستر؟!
گرت ســاوتگیت، یکی از چند گزینه مد نظر 
منچستریونایتد برای جانشــینی بلند مدت ژوزه 
مورینیو اســت. بر اســاس گزارش اسکای، سران 
یونایتد هنوز تماسی با اتحادیه فوتبال انگلیس برقرار 
نکرده اند اما اعتماد ساوتگیت به جوانان و سبک بازی 
تیم هایش، او را به یکی از نامزدهای نشستن روی 
نیمکت اولدترافورد تبدیل کرده اســت. البته این 
مربی به تازگی قراردادش را تا سال 2022 با تیم ملی 
انگلیس تمدید کرده است و این یعنی امضای قرارداد 
با او هم کار آسانی نیست. پس از اخراج ژوزه مورینیو، 
در حال حاضر هدایت شیاطین سرخ به شکل موقت 
در دست اوله گونار سولسشر است ولی بارها تاکید 
شده که با وجود شروع درخشان این مربی نروژی 
روی نیمکت یونایتد، روند بررســی سایر گزینه ها 
متوقف نشده است. ساوتگیت چندی پیش گفته 
بود پیشنهادی از یونایتد به دست او نرسیده است. 
گفتنی است که در تماس خبرنگار اسکای با مقامات 
منچســتریونایتد، آنها از تایید یا تکذیب این خبر 

اجتناب کردند.
    

مارادونا روي تخت بیمارستان
دیه گو مارادونا، اسطوره آرژانتینی تیم فوتبال 
ناپولی برای رفع مشکل گوارشی خود تحت یک 
عمل جراحی موفقیت آمیز قــرار گرفت و اکنون 
در حال سپری کردن دوره نقاهت است. مارادونا 
هفته گذشته به دلیل خونریزی داخلی به صورت 
اورژانسی به بیمارستان منتقل شــده بود و بعدا 
مشخص شــد که دلیل آن دو عمل جراحی قبلی 
بوده که روی معده وی انجام شــده است. مارادونا 
از گذشته درگیر مســائل گوارشی بوده است و دو 
بار در سال های 2005 و 2015 مجبور به کاهش 
وزن خود شد. مارادونا در حال حاضر سرمربی تیم 

دورادوس در دسته دوم فوتبال مکزیک است.
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