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 کار والیبال برابر ایتالیا 
آغاز می شود

تیم های والیبال ایران و ایتالیا در هفته نخست 
لیگ ملت های والیبال 2019 از ســاعت 12:30 
روز جمعه 10 خرداد  1398 در دیدار افتتاحیه به 
مصاف هم می روند. ســال گذشته شاگردان ایگور 
در هفته دوم مســابقات با نتیجه سه بر صفر مقابل 
این تیم شکســت خوردند. تیم ملی والیبال ایران 
تاکنون 20 بار در مســابقات مختلف مقابل ایتالیا 
صف آرایی کرده و ۶ بار این تیم را شکست داده است. 
تیم ملی والیبال ایتالیا توسط جیان لورنزو بلنجینی 
هدایت می شود و افتخارات والیبال ایتالیا تا اینجا 
سه مدال نقره و سه برنز المپیک، سه طال و یک نقره 
مسابقات قهرمانی جهان، یک طال، سه نقره و یک 
برنز جام جهانی و همچنین هشــت طال، سه نقره 
و چهار برنز لیگ جهانی اســت. ایتالیا در آخرین 
رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال با 2۶۶ امتیاز 
در رده سوم بهترین تیم های جهان بعد از برزیل و 
آمریکا قرار دارد. زایتسف، ستاره ایتالیایی ها غایب 
بزرگ این تیم در لیگ ملت ها است. در طرف دیگر 
بهترین مقام ایران در لیگ ملت ها به عنوان چهارمی 
در سال 2014 برمی گردد و ملی پوشان کشورمان 
سه عنوان ششمی، هشتمی و نهمی هم در کارنامه 
خود دارند. شاگردان ایگور کوالکوویچ برای این دوره 
از لیگ ملت ها در حالی که فدراسیون با سرپرست 
هدایت می شد، در اتفاقی عجیب بدون حتی یک 
بازی تدارکاتی عازم لیگ ملت ها شدند تا نخستین 
بازی های شان مقابل حریفان قدر حکم تدارکات را 
داشته باشد! سعید معروف، شهرام محمودی، میالد 
عبادی پور، فرهاد قائمی، سیدمحمد موسوی، پوریا 
فیاضی، محمدرضا حضرت پور، مســعود غالمی، 
امیر غفور، صابر کاظمی، محمدجواد معنوی نژاد، 
علی اصغر مجــرد، علی شــفیعی، میثم صالحی، 
محمدرضا مــوذن، پوریا یلی، مرتضی شــریفی، 
امیرحسین اسفندیار، علی رمضانی، جواد کریمی، 
امیرحســین توخته، امین رضــوی، امیرمحمد 
فالحت خواه، مهران فیض امام دوست و رضا عابدینی 
نفرات منتخب برای این مسابقات هستند که البته 
شهرام محمودی فعال به دلیل مصدومیت قادر به 

همراهی تیم نیست.
    

 طلبکار میلیاردی 
فدراسیون کشتی

در حالی که نامزدهای حضور در انتخابات ریاست 
فدراسیون کشتی در تالش هستند تا رایزنی های 
الزم برای گرفتن رای از اعضای مجمع را انجام دهند، 
هر روز خبر تازه ای از وضعیت این فدراســیون به 
بیرون درز پیدا می کند که برخی از آنها ناامیدکننده 
و البته دردسرســاز هســتند. تازه ترین اتفاق در 
مورد فدراسیون کشــتی مربوط به فردی است که 
از سال 1392 با این فدراســیون قرارداد همکاری 
برای »تصویربرداری، نورپردازی و انواع جلوه های 
تصویری در مســابقات کشتی« داشــته اما هنوز 
مطالباتش را دریافت نکرده است. این فرد با در اختیار 
گرفتن وکیل از فدراســیون کشتی خواسته است 
نسبت به پرداخت بدهی اش به مبلغ یک میلیارد و 
دویست و 8۶ میلیون و 390 هزار تومان اقدام کند در 
غیر این صورت علیه این فدراسیون به مراجع قضایی 

اقامه دعوا خواهد کرد.
    

 لژیونرهای هندبال 
به اردو می آیند

دومیــن اردوی تیــم ملی هندبــال جهت 
آماده سازی برای مســابقات انتخابی المپیک 
2020 توکیو از 18 تا 28 خرداد با حضور لژیونرها 
در تهران برگزار خواهد شد. در این مرحله از اردو 
قرار است در کنار هندبالیست های داخلی که در 
اردوی نخست به تیم ملی دعوت شدند لژیونرها 
نیز اضافه شوند. ا...کرم استکی، سجاد استکی، 
محســن باباصفری، علیرضا موســوی، سعید 
حیدری راد، شــاهو نصرتی، پویا نوروزی نژاد و 
سعید برخورداری لژیونرهای دعوت شده به این 
مرحله از اردو خواهد بود. این در حالی است که 
برای بازی های آسیایی تعدادی از همین لژیونرها 
به دلیل برنامه های باشگاه های اروپایی شان به 
تیم ملی نیامدند. البته آنها این بار بهانه ندارند و باید 
دید چه پیش می آید! علیرضا حبیبی مربی تیم 
ملی می گوید:»اکثر لژیونرها به اردوی دوم دعوت 
شدند و تنها ممکن است که پویا نوروزی نژاد به 
این مرحله از اردو نرســد چون مسابقاتش تا 10 
ژوئن ادامه دارد. ممکن است پویا به این مرحله 
از اردو نرسد و یا در روزهای آخر اردو به تیم ملی 
ملحق شود. مسابقات هندبال انتخابی المپیک 
2020 توکیو از 2۵ مهر تا ۵ آبان به میزبانی دوحه 
قطر با حضور هشت تیم انجام می شود. تیم ایران 
در گروه B با بحرین، کره جنوبی و کویت همگروه 
است و تیم های قطر، عربستان، هند و هنگ کنگ 

در دیگر گروه با هم رقابت خواهند کرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

به نظر می رسد سرمربی فصل آینده 
استقالل »ایتالیایی« باشد. در تمام دنیا 
برای جذب یک مربی خارجی، ایده های 
فنی، فلسفه فوتبال و نقشه های مدنظر 
این مربــی برای موفقیت بــا جزئیات 
مورد توجه باشگاه قرار می گیرد اما در 
ایران اساسا ایده مشــخصی برای این 
اتفاق وجود ندارد و همه مربی های »در 
دسترس« تبدیل به گزینه های مدنظر 

باشگاه می شوند. استقالل برای شروع 
فصل جدید به دنبال امضــای قرارداد 
با سرمربی سابق اینتر و اودینزه است. 
آندره آ اســتراماچیونی در یک قدمی 
پیوستن به این باشگاه قرار دارد اما این 
احتمال نیز وجود خواهد داشت که در 
صورت رسیدن مذاکره ها به بن بست، 
یک مربی ایرانی از بین امیرقلعه نویی و 
فرهاد مجیدی برای هدایت استقالل 
انتخاب شــود. با هر دو سناریو، حدس  
زدن سرنوشــت آبی هــای پایتخت 

چندان دشــوار به نظر نمی رســد. اگر 
استراماچیونی انتخاب شود، به عنوان 
یک مربی خارجی ناآشنا با فضای فوتبال 
ایران، از تیم »زمان« خواهد خواست. 
زمانی بیشتر از یک سال برای پی بردن به 
شرایط کار در ایران و البته شناخت دقیق 
ستاره هایی که در لیگ برتر مشغول بازی 
هستند. او تا امروز به جز ایتالیا، در یونان 
و جمهوری چک نیــز مربیگری کرده 
و در هر دو کشور نیز مدت زمان بسیار 
کوتاهی دوام آورده است. پاناتینایکوس 

و اســپارتاپراگ نیز مثل اســتقالل به 
دنبال رســیدن به موفقیت در یک بازه 
زمانی کوتاه بودند اما مرد ایتالیایی هرگز 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و به 
سرعت به طرف درهای خروجی این دو 
باشگاه هدایت شد. استرا تا امروز هرگز 
در آسیا کار نکرده و بعید به نظر می رسد 
که بتواند در کوتاه مدت شرایط ایده آل را 
برای کار در فوتبال ایران به دست بیاورد. 
او بدون شک برای نتیجه  گرفتن، از تیم 
زمان می خواهد. حتــی اگر یک مربی 

جوان مثل فرهاد مجیدی نیز به عنوان 
ســرمربی انتخاب شــود، این موضوع 
تغییر چندانی نخواهد کرد. او به عنوان 
یک چهره جــوان و بی تجربه در عرصه 
مربیگری، نمی تواند خیلی زود استقالل 
را متحول کند. امیــر قلعه نویی نیز به 
عنوان یکی از گزینه های جدی استقالل، 
همواره استاد پروژه های چندساله بوده و 
همین فصل در سپاهان نیز، روی چنین 
پروژهایی در اصفهان تاکید داشته است. 
پس به نظر می رســد در شرایط عادی، 
هیچ سناریویی وجود ندارد که استقالل 
را در کوتاه ترین زمان ممکن، در معرض 
یک موفقیت بزرگ قرار بدهد. مدیرانی 
که آزمون و خطای شفر روی ترکیبش 
را نمی پذیرفتند، مدیرانی که مرد آلمانی 
را حتی با وجود رسیدن به یک جام در 
اولین فصل کاری اش، خیلی زود برکنار 
کردند؛ حاال باید دوبــاره همه چیز را از 
نقطه صفر شروع کنند. آنها تیم شان را 

روی دور تکرار قرار داده اند.
از دســت دادن زمان طالیی پیشی 
گرفتــن از رقبا در جــدول، عادت این 
سال های اســتقالل بوده است. آبی ها 
لیگ شانزدهم را با علیرضا منصوریان 
آغاز کردند اما تابســتان چندان خوبی 
را پشت سر نگذاشتند. همه چیز آماده 
به نظر می رسید تا این تیم به یک مدعی 
جدی برای قهرمانی تبدیل شــود اما 
انتخاب منصوریان که هنوز هم آمادگی 
ذهنی الزم را برای هدایت تیم بزرگی 
مثل اســتقالل نداشــت، دردسرساز 
شــد. این تیم در ۶ هفته اول لیگ هیچ 
مسابقه  ای را نبرد و در دوران لیگ برتر، 
ضعیف ترین شروع تاریخش را تجربه 
کرد. آنها در همین مقطع در نیم فصل 
دوم، پنج بازی از ۶ بازی را با برد پشــت 
سر گذاشــتند اما برای قهرمانی، دیگر 
دیر شده بود. اعتماد دوباره به منصوریان 
برای لیگ هفدهم نیز نتیجه بخش نبود 

و یک شــروع ضعیف دیگر را در مسیر 
استقالل قرار داد. این بار شفر برای اصالح 
همه چیز از راه رسید اما باز هم زمان برای 
جنگ بر سر قهرمانی لیگ از دست رفته 
بود. با این وجود اســتقالل ابزار بسیار 
خوبی برای موفقیت در فصل بعدی در 
اختیار داشت. ستاره های کلیدی اما در 
تابستان یکی پس از دیگری تیم را ترک 
کردند تا دوباره آبی ها شروع ضعیفی را 
در لیگ پشت ســر بگذارند. این شروع 
ضعیف در نهایــت در هفته های پایانی 
فصل به قیمت اخراج شــفر و دســت 
کشیدن آبی ها از رویای قهرمانی لیگ 

تمام شد.
روزبه چشمی اولین ستاره جدا شده 
استقالل در تابستان است و به زودی چند 
بازیکن دیگر نیز تصمیم به ترک تیم شان 
خواهند گرفت. تمــام تمرکز مدیران 
باشگاه اما روی جذب مربی جدید استوار 
شده است. مهم نیست که چند نام و چند 
چهره در گذر زمان، روی نیمکت آبی ها 
بنشینند. تا زمانی که باشگاه نتواند یک 
فصل بدنســازی موفقیت آمیز و یک 
تابستان پرتمرکز را پشت سر بگذارد؛ تا 
زمانی که این موقعیت طالیی به سادگی 
هدر برود؛ این باشگاه رنگ موفقیت را 

نخواهد دید.

آیا سرنوشت چند فصل گذشته، دوباره برای آبی ها اتفاق می افتد؟

استقالل؛ روی دور تکرار

چهره به چهره

سوژه روز

مذاکرات مدیران باشگاه استقالل با سرمربی مدنظرشان همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد اولین توافق ها با آندره آ 
استراماچیونی انجام شده اما هنوز بر سر جزئیات امضای قرارداد توافقی وجود ندارد. فتحی و همکارانش در کادر 

مدیریتی باشگاه، امیدوارند تیم را پس از چند سال با یک انتخاب درست به مسیر موفقیت برگردانند اما شاید سرنوشت 
این فصل استقالل نیز همانند چند فصل گذشته قابل   پیش بینی به نظر می رسد. آنها همچنان در حال از دست دادن زمان 

طالیی ساختن تیم در تابستان هستند.

میالن در چند فصل گذشته، تنها یک هدف بزرگ را دنبال 
می کند؛ بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا. آنها برای رسیدن به این 
هدف نیز تنها یک نقشه دارند؛ استفاده از اسطوره های باشگاه روی 
نیمکت. روسونری در چند تجربه گذشته، به این هدف دست پیدا 
نکرده و حاال نیز با یکی دیگر از چهره های اساطیری، نتوانسته 
به مهم ترین تورنمنت باشــگاهی فوتبال اروپا برگردد. آنها در 
سال 2009 به سراغ لئوناردو رفتند و یکی از چهره های محبوب 
هوادارها را به عنوان سرمربی روی نیمکت نشاندند. میالن با مرد 
برزیلی موفق نبود و لئوناردو در نهایت مربیگری را رها کرد و به 

سراغ مدیریت رفت. میالنی ها با الگری احیا شدند و سری آ را فتح 
کردند اما باز هم به سراغ سیاست استفاده از مهره های قدیمی 
به عنوان سرمربی رفتند و این بار کالرنس سیدورف را آزمایش 
کردند. آزمایشی که هرگز موفقیت آمیز نبود و کم تر از یک سال 
طول کشید. فیلیپو اینزاگی، انتخاب بعدی باشگاه بود اما حتی 
او هم انتظارات را برآورده نکرد و چندان امیدوارکننده نشــان 
نداد. میالن با گتوسو بیشتر از همیشه به سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا نزدیک شد اما در فاصله یک قدمی اینتر، شانس حضور در 
این تورنمنت را از دست داد. آنها در جدول پایین تر از آتالنتای 

شگفتی ساز و اینتر اســپالتی قرار گرفتند و تنها به خاطر یک 
امتیاز، از صعود به لیگ قهرمانان بازماندند. به نظر می رسید همه 
چیز برای پیشرفت تدریجی میالن آماده شده و آنها با »کرگدن« 
دوباره احیا می شوند اما گتوسو نیز با باشگاه به بن بست رسید و در 

نهایت در پایان فصل، سن سیرو را ترک کرد.
لئوناردو، سیدورف و پیپو اینزاگی در میالن آنقدر ناامیدکننده 
بودند که حتی در تیم دیگری نیز آینده ای برای شان وجود نداشت. 
سیدورف برای مدتی در لیگ برزیل کار کرد و باز هم نتوانست 
موفقیتی به دست بیاورد. اینزاگی نیز پس از هدایت میالن، دیگر 
سرمربی هیچ تیمی نبوده و از کار کردن به عنوان مربی فاصله 
گرفته است. گتوسو اما به عنوان مرد اول نیمکت، از همه آنها بهتر 

نشان داده است. 
او در دوران بازی همیشــه یک چهره خشــن با رفتارهایی 
عجیب بود اما به عنوان مربی هیچ وقت چنین عالقه ای برای ایجاد 

درگیری را به نمایش نگذاشت. او با رفتارهای کنترل شده اش در 
کنار زمین، همه هواداران میالن را غافلگیر کرد. جنارو نه تنها وارد 
درگیری نمی شد، بلکه حتی سایر بازیکن ها را نیز از درگیری باز 

می داشت و آنها را آرام می کرد. 
نزدیک شدن میالن به سهمیه و البته رفتارهای مثبت گتوسو 
حاال این مربی را به گزینه جدی هدایت التزیو تبدیل کرده است. 
این جدایی شاید بیشتر از شماره هشت افسانه ای، به ضرر خود 
میالن باشد. چراکه باشگاه عمال جانشین بهتری را نیز مدنظر 
ندارد. عالوه بر این با جدایی گتوسو، لئوناردو نیز از کادر مدیریتی 
باشگاه جدا شده و پائولو مالدینی نیز تصمیم دارد که خیلی زود 
این کادر را ترک کند. در واقع همه قدم های مثبتی که روسونری 
در چند سال گذشته برداشته، حاال آرام آرام در حال محو شدن 
هستند. شاید اینتر با کونته به روزهای رویایی گذشته برگردد اما 

برای میالن، هنوز هم چشم انداز روشنی وجود ندارد.

 آریا رهنورد

در سال های طالیی منچســتریونایتد با سر 
الکس فرگوسن، هر بازیکنی که احساس می کرد 
از باشگاه مهم تر است و هر ستاره ای که نظم تیم را 
به بازی می گرفت، از طرف سرمربی اسکاتلندی 
به »بزرگراه« هدایت می شــد. این روند حاال در 
سال های رویایی پرســپولیس با برانکو نیز مورد 
توجه مرد کروات قرار دارد. با این تفاوت بزرگ که 
فرگی به هیچ قیمتی اجازه بازگشت این مهره ها 
به تیمش را نمــی داد و برانکو تا حــدودی راه را 
برای بازگشت باز گذاشته است. ستاره هایی که 
پرسپولیس را در سخت ترین شرایط مالی ترک 
کردند، حاال در صدد بازگشــت هســتند. بدون 
تردید برنده های این جدایی تا امروز، پرسپولیس 

و برانکو بوده اند.
»می خواهم به پرسپولیس برگردم«. جمله 
فرشــاد احمدزاده در یک مصاحبه تلویزیونی؛ 
شاید درخواست مشترک چند ستاره جدا شده 
دیگر نیز باشد. آنها برخالف تصورشان پس از ترک 
باشگاه »خوشبخت« نشدند و آمادگی دوران بازی 

زیر نظر برانکو را دیگر به دســت نیاوردند. شاید 
هوادارها عالقه ای به بازگشت این مهره ها نداشته 
باشند اما مرد اول نیمکت پرسپولیس تاکید کرده 
که درهای باشــگاه را برای هیچ بازیکنی-حتی 
رامین رضاییان- نمی بندد و درک می کند که آنها با 
جدایی از پرسپولیس به دنبال پیشرفت مالی و فنی 
بوده اند. به جز پرونــده عجیب رضاییان و مهدی 
طارمی با باشگاه ریزه اسپور، تنها بازیکنی که پس 
از ترک پرسپولیس در دوران پروفسور دوباره به 
این باشگاه برگشته، ســروش رفیعی بوده است. 
هافبکی که صادقانه مسائل مالی را دلیل جدایی اش 
عنوان کرد و تصمیم گرفت برای بهبود بخشیدن 
به شرایط مالی خانواده، یک سال در فوتبال قطر 
توپ بزند. عالوه بر این صداقت؛ سروش در زمانی از 
پرسپولیس جدا شد که این تیم هنوز با محرومیت 
نقل و انتقاالتی روبه رو نبود و به سادگی می توانست 
با خرید یک هافبک، این جــای خالی را پر کند. 
برانکو در مصاحبه ها مشکلی با بازگشت شاگردان 
سابقش ندارد اما هوادارها فراموش نکرده اند که 
این بازیکنان، تیم را در سخت ترین شرایط ممکن 

تنها گذاشتند. شــاید اگر آنها تصمیم به جدایی 
نمی گرفتند، پرســپولیس در مسیر رسیدن به 
فینال آسیا با این حجم از دشواری روبه رو نمی شد 
و در نهایت نیز می توانست جام قهرمانی را به دست 
بیاورد. حاال چه تضمینی وجود دارد که این نفرات 
بعد از بازگشــت به تیم، دوبــاره در انتظار اولین 
فرصت برای خروج از باشگاه نباشند؟ چه تضمینی 
وجود دارد که آنها دوباره در یک شرایط حساس، 
پرسپولیس را به حال خودش رها نکنند و دنبال 
سرنوشت شان نروند؟ اگر آنها یک بار خودشان را 
بیشتر از تیم دوست داشته اند، دوباره هم می توانند 

دست به چنین کاری بزنند.
صادق محرمی، اولین مهره ای بود که در 
دوران محرومیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس، 
جدایی اش را اعالم کرد. او به لیگ کرواسی 
رفت تا شاید پیشرفت کند و مورد توجه تیم 
ملی نیز قرار بگیرد اما این اتفاق هیچ وقت 
برایش رخ نداد. صادق در لیگ کرواسی 

درخشش چندانی نداشت 
و در تمــام دیدارهــای 
اروپایی دیناموزاگرب، 

نیمکت نشــین بود. 
او نتوانســت از این 
فرصت بــه خوبی 
اســتفاده کنــد و 

سرانجام در فهرست مازاد باشــگاه قرار گرفت. 
با این نمایش ها بعید به نظر می رســد که هیچ 
باشگاهی در کرواســی خواهان جذب او باشد و 
احتماال صادق فصل جدید را در لیگ ایران آغاز 
خواهد کرد. با این وجود پرســپولیس در پست 
او مهدی شیری و حســین ماهینی را در اختیار 
دارد. کیفیت محرمی از هر دو رقیبش بهتر به نظر 
می رســد اما جذب یک مدافع راست، نمی تواند 
بخشی از اولویت های نقل و انتقاالتی پرسپولیس 
برای فصل آینده باشد. مازاد بودن، سرنوشتی است 
که برای فرشاد احمدزاده نیز آشنا به نظر می رسد. 
باشگاه لهستانی فرشاد نمی خواهد این 
بازیکن را حفظ کند. چراکه او هرگز 
برای تیمش چیزی بیشتر از یک 
نیمکت نشین نبوده است. شماره 
10 سابق پرســپولیس امیدوار 
بود با ترک پرســپولیس، به تیم 
ملی برســد اما رکورددار 
کوتاه ترین دعوت 
به فهرست های 
تیم ملی شد! او 
حاال از آرزویش 
برای بازگشــت 
پرده برداشــته 
اما هوادارها هنوز 

چند شادی گل جنجالی آخر او برای پرسپولیس را 
علیه خودشان فراموش نکرده اند. وحید امیری نیز 
ابدا شرایط خوبی در لیگ ترکیه نداشته و نباید روی 
فصل دوم قراردادش با ریزه اسپور حساب کند. او 
هم مثل چند ستاره دیگر، حاضر نشد حداقل برای 
یک نیم فصل در تیم بماند و تا پایان مسیر آسیایی؛ 
همراه قرمزها باشد. وحید قهرمانی آسیا را به یک 
مشــت دالر فروخت و حاال از لیگ فوتبال ترکیه 
نیز طرد شد. شاید این سه بازیکن تا حدود کمی 
شانس برای بازگشت داشــته باشند اما محسن 
مسلمان به خوبی می داند که دیگر در تیم برانکو 
پذیرفته نخواهد شد. نمایش های محسن در ذوب 
و سپاهان، ثابت می کنند که پیش بینی پروفسور در 

مورد او کامال درست بوده است.
پرسپولیس برانکو، هرگز به بازیکنانش وابسته 
نبوده است. همین حاال اگر چند بازیکن دیگر نیز 
تیم را ترک کنند، قرمزها بدون نگرانی به راه شان 
ادامه خواهند داد. با این وجود آنها در این سال ها 
شــبیه یک خانواده بوده اند و حاال ممکن است 
برانکو در جایگاه پدر خانــواده، راه را برای جبران 
اشتباه پسرانش باز بگذارد. ماجرای فرشاد، صادق 
و وحید؛ درس خوبی برای ستاره های فعلی باشگاه 
اســت. آنها باید بدانند که رفتن به اروپا در زمان 
نادرست، عمال سد راه پیشــرفت فوتبالی شان 

خواهد شد.

جنارو؛ یک شکست خورده آشنای دیگر

وداع با کرگدن تنها!

برانکو؛ برنده جدایی شاگردان سابق

پسران پشیمان!

اگر استراماچیونی انتخاب 
شود، به عنوان یک مربی 

خارجی ناآشنا با فضای 
فوتبال ایران، از تیم »زمان« 

خواهد خواست. زمانی 
بیشتر از یک سال برای 

پی بردن به شرایط کار در 
ایران و البته شناخت دقیق 
ستاره هایی که در لیگ برتر 

مشغول بازی هستند
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