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 تغییر نام پرافتخارترین 
تیم کشتی  

تیم کشــتی بیمه رازی قهرمــان پنج دوره 
رقابت های لیگ برتر کشتی و سه دوره مسابقات 
جام باشگاه های جهان با توجه به تغییر ساختار 
صورت گرفته در این تیم در رقابت های فصل جدید 
لیگ برتر کشتی با نام و حامی مالی جدید به میدان 
خواهد رفت. کیومرث محرابی مدیر و سرپرست 
تیم بیمه با تایید این خبر گفت:»تصمیم بر این 
شد در فصل جدید لیگ برتر کشتی با نام ایران مال 
حضور پیدا کنیم. در لیگ وزنه برداری هم با این 
اسپانسر شرکت خواهیم کرد، اما شاید فعالیت های 
بیمه در رشته های دیگر ادامه پیدا کند.« محرابی 
در پاسخ به اینکه با توجه به حضور محسن کاوه به 
عنوان مدیر تیم های ملی کشتی آزاد، تغییراتی 
در کادر فنی این تیم ایجاد خواهد شد یا نه عنوان 
کرد:»با توجه به قانون فدراســیون کشتی مبنی 
بر حضور نداشتن مدیر تیم هلی ملی و سرمربیان 
تیم های ملی در لیگ کشتی، با پیشنهاد خود کاوه 
برای اینکه حرف و حدیث ایجاد نشود انصرافش را 
اعالم کرد، اما سایر نفرات زیر نظر پژمان درستکار 
ادامه خواهند داد. در کشــتی فرنگی هم همان 

شاکله قبلی با هدایت حسن رنگرز خواهند بود.«
    

وتوی تصمیم بسکتبال
با توجه به اینکه کمیته ملی المپیک از فدراسیون 
بسکتبال برای اعزام تیم سه نفره بانوان لیست اسامی 
را گرفته بود، اما داورزنی روز چهارشنبه اعالم کرد 
بسکتبال بانوان به بازی های ساحلی اعزام نمی شود. 
فریده شجاعی نایب رییس بسکتبال بانوان با بیان 
اینکه به نظر می رسد مساله حجاب و پوشش در این 
تصمیم دخیل بوده، خاطرنشان کرد:»چون اسم این 
بازی ها ساحلی است شاید این تصور ایجاد شود که 
پوشش بسکتبال بانوان مناسب نیست در حالی که 
مسابقات بسکتبال با همان لباس معمولی برگزار 
می شود اما چون خارج از سالن است در بازی های 

ساحلی هم شرکت می کند.«
    

حذف بودجه اختصاصی
بعــد از تصویب بودجه کشــور در ســال 98، 
ضمیمه ای هم وجود داشــت که از مبلغ 43 هزار 
میلیاردی درآمدها، کمیته ملی المپیک بتواند 18 
میلیارد و 400 میلیون تومان را برای المپیک توکیو 
جذب کند اما با توجه به جلســه سران اقتصادی و 
حذف 43 هزار میلیارد، این چالش به وجود آمده 
که دیگر این بودجه 18 میلیاردی به المپیک هم 
اختصاص پیدا نمی کند. البته با وجود این شرایط 
اقتصادی، مســئوالن کمیته ملی المپیک نگران 
تامین بودجه المپیک 2020 توکیو نیســتند و با 
توجه به تخصیص هایی که کمیته داشته، سیدرضا 
صالحی امیری به دنبــال راهکارهایی برای تامین 
بودجه المپیک است. کمیته ملی المپیک همچنین 
برای جذب اسپانسر مرحله اول فراخوان را آگهی 

کرده و مرحله دوم نیز به زودی آگهی می شود.
    

برنز مالیی در زاگرب
در رقابت های گرندپری جودوی کرواســی 
ســعید مالیی تنها نماینــده جودو ایــران در 
نیمه نهایی به مصاف »آنتونیــو فورتیر« از کانادا 
)رنکینگ 12 دنیا، دارنده برنز المپیک و نقره و برنز 
جهان( رفت و در پایان مقابل این جودوکار شکست 
خورد. حریف مالیی در این دیدار از قدی بلندتر از 
مالیی برخوردار بود و در پایان با شکست سعید به 
فینال مسابقات راه یافت. مالیی برای رسیدن به 
مدال برنز به مصاف »لی سئونگسو« از کره جنوبی 
رفت و با برتری صاحب عنوان سوم مسابقات شد. 
در این وزن ۵۶ جودوکار حضور داشــتند. سعید 
مالیی به همراه مجید زارعیان سرمربی تیم ملی 

جودو راهی این مسابقات شده  بودند.
    

افتخارات ناهمخوان با امکانات
پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی 
ســابر در مورد عملکرد تیم ملی در مســابقات 
قهرمانی جهان گفت:»در همه جای دنیا واژه ای 
است به نام »مدال کار«. یعنی می آیند و بررسی 
می کنند که یک تیم یا یک نفر برای رسیدن به 
مدال جهانی چقدر کار کرده و امکانات داشــته 
اســت. فکر می کنم شمشــیربازان ایران تمام 
این معــادالت را برهم زده اند و بــا هیچ معیار و 
متری نمی توانید بررسی کنید که با این بودجه 
و امکانات بتوانید به مدال جهانی برســید و تیم 
ششم دنیا باشید. امیدوارم پیمانه ای که از ابتدا 
برای شمشیربازی در نظر گرفتند و همین االن هم 
وجود دارد، تغییر کند و نگاه ویژه تری شود. ما ثابت 
کردیم می توانیم کارهای بزرگی کنیم. مسئوالن 
شمشیربازی را جزو هفت رشته مدال آور المپیک 
در نظر گرفته اند. نمی توانم عمده نگاه را بگویم 

بلکه می خواهیم نگاه ویژه تری صورت بگیرد.«

منهای فوتبال

آریا طاری

ایران و کره جنوبی، تنها نماینده های 
والیبال آسیا در رقابت های قهرمانی زیر 
21 سال دنیا بودند. تیم هایی که با حضور 
در فینال رقابت های قهرمانی جوانان 
آسیا، صعودشــان به مسابقات جهانی 
را قطعی کردند. تیم ملــی در مرحله 
گروهی، با تونس، روســیه و جمهوری 
چک همگروه شد و بدون از دست دادن 

حتی یک ست، تونس و چک را از پیش 
رو برداشــت تا به مرحله دوم رقابت ها 
برسد. تیم بهروز عطایی البته در ست 
پنجم نتیجه دیدار با روسیه را واگذار کرد 
و موفق نشــد به عنوان سرگروه، راهی 
مرحله بعدی شود. دومین دور گروهی 
برای ایــن تیم، در رقابت بــا آرژانتین، 
بحریــن و ایتالیا شــکل گرفت. واضح 
به نظر می رســید که ستاره های جوان 
والیبال ایران، مشکلی برای کنار زدن 

آرژانتین و بحرین ندارند اما آنها مقابل 
ایتالیا شکســت خوردند تا در مرحله 
نیمه نهایی به جای روســیه، به مصاف 
تیم ملی برزیل بروند. دو شکســت در 
۶ بازی، موجب شده بود که رسانه های 
پوشش دهنده مسابقه ها حساب ویژه ای 
روی تیم ملی والیبال جوانان ایران باز 
نکنند. این تیم هر دو بازی دشــوارش 
را در این تورنمنت با شکســت پشت 
سر گذاشــته بود و به نظر می رسید در 

نیمه نهایی نیز روبه روی برزیل لغزش 
را تجربه خواهد کــرد. با این وجود عزم 
ســتاره های تیم ملی از ایــن مرحله 
جدی تر شد و آنها برزیل را با قدرت در 
هم کوبیدند. ایران در هر سه ست، برزیل 
را با اختالف از پیش رو برداشت و انتقام 
رقابت های لیگ ملت های بزرگساالن 
را از این کشــور گرفت. ایتالیا نیز برای 
شکست دادن روسیه، دردسر چندانی 
را تحمل نکرد. تیم مونیکا کرستا بدون 

تجربه حتی یک باخت، به دیدار فینال 
رســید و از شانس بســیار باالیی برای 
قهرمانی برخوردار بــود. الجوردی ها 
در ســت اول، به سادگی تیم ملی ایران 
را شکســت دادند و قدرت شان را به رخ 
حریف کشیدند. پسران کم سن وسال 
اما باتجربه والیبال ایران اما خیلی زود 
به بازی برگشتند و ست دوم را با هشت 
امتیاز اختالف به ســود خودشان تمام 
کردند. ست سوم در اوج جذابیت دنبال 
شــد و در نهایت با نتیجــه 23-2۵ به 
سود تیم بهروز عطایی به پایان رسید. 
حاال ایــران تنها یک قدم بــا قهرمانی 
فاصله داشــت اما ایتالیایی ها پیروزی 
ست چهارم را از آن خودشان کردند تا 
سرنوشت بازی به آخرین ست کشیده 
شود. اولین قهرمانی تاریخ والیبال ایران 
در رقابت های جهانــی جوانان، با یک 
نمایش بی نقص و درخشــان در ست 
پایانی به دســت آمد. موفقیت بزرگ 
بهروز عطایی و تیمش، تحسین برانگیز 
به نظر می رسد اما شعارهایی که حاال در 
مورد استفاده از مربی ایرانی در والیبال 
شنیده می شوند، همه حقیقت را روایت 
نمی کنند. ایگور کوالکوویچ نیز به اندازه 
خودش در این موفقیت بزرگ ســهم 
دارد. چراکه او پیش از این از حضرت پور، 
مرتضی شریفی و پوریا یلی 20 ساله و 
همچنین امیرحسین توخته 18 ساله در 
دیدارهای حساس تیمش استفاده کرده 
است. سرمربی تیم ملی بزرگساالن از 
استفاده از نفرات جوان هراس نداشته 
و به پخته  شدن ستاره های جوان والیبال 
ایران کمک بزرگی کرده است. پس از این 
قهرمانی فراموش نشدنی، حضرت پور به 
عنوان بهترین لیبرو و مرتضی شریفی 
بهترین دریافت کننده تورنمنت معرفی 
شدند و جایزه بهترین بازیکن جام نیز 
به امیرحسین اسفندیار از ایران رسید. 

در سال های آینده، چیزهای به مراتب 
بیشــتری از کاپیتان تیم ملی جوانان 
ایران خواهیم شنید. او با دفاع روی تور، 
سرویس های عالی و اسپک های دیدنی، 
بدون تردید خیلی زود در ترکیب تیم 
ملی بزرگساالن ایران نیز دیده خواهد 
شد. نسل های طالیی باید بردن جام های 
طالیی را بلد باشند. شاید این نسل، در 
آینده طالیی ترین نسل تاریخ والیبال 
ایران را بسازد. چراکه هیچ بازیکنی در آن 
از برداشتن قدم های آخر نمی ترسد. هیچ 
بازیکنی در آن، تمرکزش را با اعتراض به 
داور از بین نمی بــرد و هیچ بازیکنی در 
آن، خودش را مهم تــر از تیم نمی داند. 
ستاره های این نسل یکدست و جذاب، 
همین حاال نیز به تیم ملی رسیده اند و به 
نظر می رسد خیلی زود نفرات بیشتری 
از این تیم، راهی اردوی تیم بزرگساالن 
شــوند. حاال دیگر نوبت کادر فنی تیم 
ملی است که در واکنش به این دستاورد 
درخشان، انعطاف کافی را برای ایجاد 
تغییرات بزرگ از خودش نشان بدهد. 
تیم ملی والیبال بیشــتر از همیشه به 
هوای تازه نیاز دارد. حتی اگر این کار به 
قیمت حذف نام های سنگین از اردوی 

تیم تمام شود.

تاریخ سازی پسران والیبال ایران در بحرین

فراتر از ابرها

سوژه روز

اتفاق روز

برای اولین بار در تمام تاریخ، والیبال ایران قهرمانی رقابت های جام جهانی جوانان را از آن خودش کرد. نسل های 
مختلفی از ستاره های ایرانی، در این تورنمنت درخشیده بودند اما سکوی اول پیش از این، هرگز سهم والیبال ایران نشده 
بود. تاریخ سازی نسل تازه والیبال، از رقابت های نوجوانان جهان آغاز شده و حاال همان ستاره ها در کنار هم، روی سکوی 

اول رقابت های قهرمانی جوانان جهان ایستاده اند. این موفقیت بزرگ و تاریخی در حالی به دست آمد که رسانه ملی، 
هیچ کدام از دیدارهای تیم بهروز عطایی را به صورت مستقیم پخش نکرد. با این وجود ستاره های نسل جدید، با همه وجود 

جنگیدند تا خوشرنگ ترین مدال ممکن را به دست بیاورند.

هنوز گری نویل در عضویت تیم ملی انگلستان قرار داشت 
وقتی »میکا ریچاردز« برای اولین بار پیراهن این تیم را بر تن 
کرد. میکا که در تیم ملی جوانان سه شــیرها درخشیده بود، 
کمی قبل از 18 سالگی به تیم ملی دعوت شد تا جانشین نویل 
در سمت راست خط دفاعی باشــد. پس از مصدومیت گری 
در دیدار دوســتانه با هلند، ریچاردز بــرای دقایقی به میدان 
رفت تا جوان ترین مدافع تاریخ تیم ملی انگلیس لقب بگیرد. 
رکوردی که بعد از 13 ســال، هنوز در اختیار این بازیکن قرار 
دارد. میکا ریچاردز یک فوتبالیســت به شدت بااستعداد بود. 
بازیکنی که تصور می شــد حتی خارج از انگلستان نیز بازی 

کند و برای باشــگاه هایی مثل رئال مادرید و یا بارسا به میدان 
برود. هواداران تیم ملی انگلیس انتظار داشتند این فوتبالیست 
برای چندین ســال در تیم ملی بدرخشد و عضو ثابت این تیم 
باشد. او در حالی اولین بازی ملی اش را پشت سر گذاشت که 
فقط 28 بازی باشگاهی در سطح حرفه ای انجام داده بود. میکا 
فوتبال را در لیدز و اولدهام شروع کرد و در 13 سالگی به باشگاه 
منچسترسیتی پیوســت. پس از  پنج سال حضور در آکادمی 
باشــگاه، او باالخره راهش را به طرف تیم اصلی هموار کرد و از 
سال 200۶ به بعد، بازیکن فیکس آبی های منچستر شد. نقطه 
اوج دوران فوتبال این ستاره، سال 2012 رقم خورد. جایی که 

او در طول فصل 37 بازی برای سیتی انجام داد و به مهم ترین 
آرزوی زندگی اش یعنی قهرمانی در لیگ برتر نیز رسید. این 
روزهای رویایی اما پایان دوران درخشان میکا در زمین فوتبال 
بودند. او در زمان تصاحب قهرمان لیگ برتر با منچسترسیتی، 

تصور نمی کرد که در شروع مسیر افت قرار گرفته باشد.
پس از قهرمانی در لیگ برتر، ریچاردز در دو فصل تنها 9 بازی 
برای سیتی در لیگ برتر انجام داد. باشگاه دیگر عالقه ای به این 
بازیکن نداشــت و مصدومیت های متوالی، او را از فرم ایده آل 
خارج کرده بود. ریچاردز بــرای مدتی به فیورنتینا قرض داده 
شد تا شاید در این تیم بدرخشد اما فصل این مدافع در فلورانس 
هم تعریف چندانی نداشت. ریچاردز که حاال دیگر از سرعت 
زیادی برخوردار نبود و در پست دفاع میانی به میدان می رفت، 
با قراردادی رسمی به عضویت استون ویال درآمد و با این تیم 
از لیگ برتر سقوط کرد. به نظر می رسد او در 27 سالگی، هنوز 

کارهای بزرگی برای انجام دادن در پیش دارد اما حضور در ویال 
به یک کابوس بزرگ برای این بازیکن تبدیل شد. مصدومیت ، 
اجازه درخشش او در تیم را نمی داد و برای او آزاردهنده به نظر 
می رسید. سرانجام میکا در 31 سالگی تصمیم به ترک فوتبال 
گرفت. بدون آن که به اندازه پتانسیل واقعی اش رشد کرده باشد. 
تصمیم او برای وداع با فوتبال، با استقبال هواداران ویال همراه 
شده است. او درســت به اندازه محبوبیتش در بین هواداران 
سیتی، در میان طرفداران استون ویال منفور است. آنها معتقدند 
فوتبال این بازیکن از لحظه پیوستن به ویال تمام شده و او در این 
تیم تنها مشغول پول گرفتن بوده است. میکا ریچاردز در نوشته 
خداحافظی اش از فوتبال، از تماشاگران استون ویال عذرخواهی 
کرده اما حتی این موضوع نیز آتش ایــن کدورت را خاموش 
نخواهد کرد. میکا خیلی زود قرار است با یک پست مدیریتی به 

باشگاه محبوبش من سیتی برگردد.

آریا رهنورد

پیراهن شماره 10 پرسپولیس دوباره پس از 
یک سال در اختیار فرشاد احمدزاده قرار گرفت. 
چراکه صاحب قبلی این پیراهن حاال بخشــی از 
فهرست مازاد گابریل کالدرون به شمار می رود. 
خرید »مهدی شریفی« از همان ابتدا یک اشتباه 
بزرگ از ســوی پرســپولیس بود و حاال گابریل 
کالدرون این اشتباه را اصالح کرد. مهدی در حالی 
از پرسپولیس جدا شد که در همه ماه های گذشته، 
حتی نتوانسته بود یک بار برای این باشگاه گل زنی 
کند. گذشته درخشان این بازیکن در لیگ برتر، 
نتوانست موجب اعتماد مرد آرژانتینی به او شود. 
به نظر می رسد جای خالی یک بازیکن در فهرست 

پرسپولیس، با یک مهاجم خارجی پر خواهد شد.
هنوز سال های زیادی از درخشش خیره کننده 
»مهدی شریفی« در ترکیب سپاهان سپری نشده 
است. شــریفی جواهر خط حمله تیم اصفهانی 
بود و با گل های دیدنی، ضربه های مهارنشــدنی 
و نمایش های خارق العاده، محبوبیت زیادی در 
بین هواداران این باشگاه داشت. او که در آکادمی 
ذوب آهن رشــد کرده و به امیدهای ســپاهان 

ملحق شــده بود، با ســپاهان نوین نوید ظهور 
یک مهاجم درجــه یک را به فوتبــال ایران داد و 
سرانجام توانســت برای تیم اصلی باشگاهش به 
میدان برود. او در 19 مسابقه لیگ برتر سیزدهم 
با پیراهن ســپاهان، هشــت بار دروازه تیم های 
رقیب را باز کــرد اما اوج شــاهکارهایش همان 
سال در لیگ قهرمانان آسیا رقم خورد. جایی که 
مهدی در ۶ بازی مرحله گروهــی موفق به زدن 
چهار گل شد. به نظر می رسید استعداد او حتی از 
بازیکنی مثل سردار آزمون نیز قابل توجه تر باشد. 
چراکه گل های شریفی با تنوعی باورنکردنی از راه 
می رسیدند. این مهاجم هم روی هوا خوب بود، هم 
سرعت خوبی داشت، هم یک فوتبالیست کامال 
باهوش به نظر می رسید و هم از شوت های قدرتی 
ویژه ای برخوردار بود. مجموعه توانایی های مهدی 
شــریفی، کارلوس کی روش را نیز به این بازیکن 
عالقه مند کرد. او در اردوهای پیش از جام جهانی 
2014 و جام ملت های 201۵ نیز حاضر بود اما هر 
دو بار در آخرین لحظات از ســوی کی روش خط 
خورد و قربانی ترافیک خط حمله این تیم شــد. 
شاید این، اولین ضربه بزرگ برای فوتبال مهدی 
به شمار می رفت. چراکه او انتظار داشت با توجه 

به درخشش در لیگ، نقش پررنگی در تیم ملی 
داشته باشد. شریفی در لیگ چهاردهم، 12 گل 
برای سپاهان به ثمر رساند و یکی از کلیدی ترین 
مهره های این تیم در مسیر قهرمانی دراماتیک 
فصل بود. او آماده می شــد تا با ترک فوتبال ایران 
به راپیدوین اتریش برود اما این انتقال در نهایت 
سر نگرفت تا دومین ضربه بزرگ برای فوتبال این 
ستاره از راه برسد. مهدی در میانه راه لیگ سیزدهم، 
سپاهان را برای ســپری کردن دوران سربازی به 
مقصد تراکتورســازی ترک کرد اما دیگر هرگز 
نتوانست شمایل آن مهاجم بی نظیر را در زمین 
فوتبال به نمایش بگذارد. او در لیگ برتر 37 بازی 
برای تراکتورسازی انجام داد و تنها چهار گل به ثمر 
رساند. حتی بازگشت به سپاهان نیز چاره کار این 
مهاجم نبود. با این وجود او ناگهان پیراهن شماره 
10 باشگاه پرسپولیس را تصاحب کرد. اتفاقی که 

نه برای خود مهدی مفید بود و نه پرسپولیس را به 
خواســته اش برای جذب یک مهاجم ششدانگ 
رســاند. در پرســپولیس، هیچ کس برای مازاد 
شــدن مهدی شریفی اشــک نمی ریزد. چراکه 
خرید او از همان ابتدا یک اشــتباه استراتژیک از 
سوی برانکو بوده است. میان همه آن تصمیم های 
درست و خریدهای خوب، پروفسور در مورد اعتقاد 
به مهدی شــریفی اشــتباه کرد و حاال کالدرون 
تصمیم به اصالح این اشــتباه گرفت. شریفی در 
حالی با پرسپولیس قرارداد بست که این باشگاه 
هنوز دوران محرومیت از نقل و انتقاالت را سپری 
می کرد. برخالف مهدی ترابی و مهدی شیری که 
پس از امضای قرارداد با قرمزها دوباره به تیم های 
سابق شان برگشــتند تا در ماه های باقی مانده از 
محرومیت پرسپولیس، آمادگی شان را حفظ کنند، 
مهدی شریفی در پرسپولیس ماند و یک نیم فصل را 

بدون انجام حتی یک بازی پشت سر گذاشت. این 
موضوع تاثیر منفی بیشتری روی آمادگی مهاجم 
قرمزها داشت و البته حواشی زندگی شخصی نیز 
مانعی بزرگ برای پیشرفت او به نظر می رسیدند. 
به محض شروع نیم فصل دوم، مهدی در ترکیب 
اصلی تیم برانکو قرار گرفت اما شروع ناامیدکننده 
او، اعتمادها به این فوتبالیست را به حداقل رساند. 
مهاجم 2۶ ساله البته هرگز در پست تخصصی اش 
در پرســپولیس به بازی گرفته نشد اما به عنوان 
وینگر، به هیچ وجه نتوانست انتظارها را برآورده 
کند. شریفی فصل گذشته تنها چهار بار در لیگ 
برتر برای پرسپولیس به زمین فرستاده شد. او یک 
بار در جام حذفی و یک بار در لیگ قهرمانان آسیا به 
میدان رفت و بهترین فرصت ها برای درخشیدن 

در تیم پروفسور را از دست داد.
پیش بینی قرار گرفتن نام مهدی شــریفی 
در فهرست مازاد ســرخ ها چندان دشوار به نظر 
نمی رسید. شــاید او هم مثل سروش رفیعی، در 
بین هوادارها از محبوبیت برخوردار بود اما مجموع 
گل ها و پاس  گل های فصل گذشته این دو بازیکن، 
حتی به عدد سه نیز نمی رسید. آمار کامال علیه آنها 
بود و کالدرون قصد ریسک کردن برای بازگشت 
مهدی و سروش به فرم ایده آل را نداشت. شاید کار 
شریفی در فصل جدید، حتی از سروش نیز دشوارتر 
باشد. چراکه با آمار ناامیدکننده فصل گذشته، بعید 
به نظر می رسد باشگاهی در بازار عالقه زیادی به 

خرید او نشان بدهد.

میکا ریچاردز در 31 سالگی بازنشسته شد

محبوب سیتی، مغضوب ویال!

اشتباهی که کالدرون اصالح کرد

صفر مطلق!

برای اولین بار در تمام 
تاریخ، والیبال ایران 

قهرمانی رقابت های جام 
جهانی جوانان را از آن 

خودش کرد. این موفقیت 
بزرگ و تاریخی در حالی به 

دست آمد که رسانه ملی، 
هیچ کدام از دیدارهای تیم 

بهروز عطایی را به صورت 
مستقیم پخش نکرد
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