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پاريس دنبال مدافع
نشریه »گاتزتا دلو اسپورت« و شبکه تلویزیونی 
»مدیاِست« مدعی شدند باشگاه پاری سن ژرمن 
به دنبال این است که ببیند آیا لئوناردو بونوچی در 
لیســت فروش یوونتوس قرار دارد یا خیر و در این 
صورت خود را آماده بــه خدمت گرفتن این مدافع 
ایتالیایی می کند. بونوچی که تابستان 2017 پس از 
هفت فصل حضور در یوونتوس، این تیم را به مقصد 
میالن ترک کرد، پس از یک فصل حضور ناموفق در 
جمع روسونری، تابســتان گذشته دوباره به جمع 
راه راه  پوشــان تورین بازگشــت. جایگاه بونوچی 
32 ســاله در یوونتوس با آمدن مائوریتزیو ساری 
اما ممکن است متزلزل شــود، به خصوص اینکه 
گفته می شود ماتیس ده لیخت 19 ساله در آستانه 
پیوســتن به یووه در ازای 70 میلیون یورو اســت. 
ساری سابقه کار با دانیله روگانی در امپولی را دارد و 
این مدافع 24 ساله را مورد تحسین قرار داده است، 
از این رو انتظار می رود کیه لینی و روگانی در فصل 
آینده در قلب خط دفاعی بانوی پیر قرار بگیرند و با 
این شرایط جایگاه بونوچی در ترکیب اصلی تضمین 

 شده نخواهد بود.
    

بوفون در مسير بازگشت
نشــریه ایتالیایــی »رپابلیکا« گــزارش داد 
جان لوئیجی بوفون قراردادی را با باشگاه یوونتوس 
امضا خواهد کرد که بندی در آن وجود دارد که این 
باشــگاه ایتالیایی را مجاب می کند در طول فصل 
پیش رو در حداقل 10 بــازی او را در درون دروازه 
بانوی پیر مورد اســتفاده قرار دهد که از این مقدار 
باید هشــت بازی در ســری A و دو بازی در لیگ 
قهرمانان باشد. طبق این گزارش بوفون قراردادی 
یکساله به ارزش یک و نیم میلیون یورو با یوونتوس 
امضا خواهد کرد و با پایان ایــن قرارداد احتماال در 
کادر مربیگری یا مدیریتی باشگاه، فصل جدیدی  
از دوران حرفه ای اش را رقم خواهد زد. بوفون برای 
شکستن رکورد بیشترین بازی سری A ایتالیا که 
در اختیار پائولو مالدینی اســطوره فوتبال میالن 
است، تنها به انجام هشــت بازی نیاز دارد. بوفون 
41 ساله که تابستان گذشته پس از 17 سال اقدام 
به ترک یوونتوس کرد و به پاری سن ژرمن پیوست، 
در پایان فصل اخیر قراردادش از سوی این باشگاه 
فرانسوی تمدید نشــد. از باشگاه های لیدزیونایتد 
انگلیس، فلومیننزه برزیل و پورتــو پرتغال هم  به 
عنوان دیگر مشتریان دروازه بان پیشین تیم ملی 

ایتالیا یاد شده است.
    

ميالن محروم شد
اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( تیم فوتبال میالن 
را به دلیل نقض بازی جوانمردانه مالی از حضور در 
مسابقات فصل پیش رو لیگ اروپا محروم کرد. این 
 )CAS( محرومیت توســط دادگاه عالی ورزش
تایید شده است. همه باشگاه های اروپایی ملزم به 
رعایت بازی جوانمردانه مالی هستند به این معنا 
که تراز مالی باشگاه باید تعادل الزم را داشته باشد. 
به این ترتیب رم به جای میالن به طور مستقیم در 
مرحله گروهی مســابقات لیگ اروپا حضور پیدا 
خواهد کرد و تورینو هم این فرصت را خواهد داشت 
تا در مرحله پلی آف لیگ اروپا حضور یافته و شانس 
خود برای صعود به مرحله گروهی این رقابت ها را 
امتحان کند. میالن فصل گذشته تنها به خاطر یک 
امتیاز اختالف نسبت به اینتر، رقیب سنتی خود 
شانس حضور در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا را از 
دست داد و به عنوان پنجمی سریA بسنده کرد.

    
 منچستر و رونمايي 

از خريد جديد
پس از دنیل جیمز، منچستریونایتد از دومین 
خرید تابستانی خود یعنی آرون ون بیساکا رونمایی 
کرد. پــس از مذاکرات طوالنی مدت و فشــرده، 
کریســتال پاالس موافقت کرد تا مدافع 21 ساله 
خود را در ازای 4۵ میلیون پوند به شیاطین سرخ 
واگذار کند. قرارداد ون بیســاکا در تیم جدیدش 
پنج ساله است که البته می تواند برای سال ششم 
هم تمدید شود. اسکای دســتمزد هفتگی او در 

اولدترافورد را ۸0 هزار پوند اعالم کرده است.
    

بازگشت به مونيخ
مارتین دمیکلیس، مدافع آرژانتینی سابق تیم 
فوتبال بایرن مونیخ به عنوان سرمربی جدید تیم 
زیر 19  سال این باشگاه انتخاب شد. به این ترتیب، 
میروسالو کلوزه هم به کارش به عنوان سرمربی 
تیم زیر 17سال باشگاه ادامه خواهد داد. این شغل 
به کلوزه پیشنهاد شده بود اما او تاکید کرد مایل 
اســت به کار با بازیکنان زیر 17 سال ادامه دهد. 
دمیکلیس از تابستان 2003 تا زمستان 2010 
برای بایرن بازی کرد. او در آن ســال ها با کلوزه 
و صالح حمیدزیچ هم تیمی بود و در فصل 1۸-

2017 کمک مربی ماالگا نامیده شد.

فوتبال خارجی

آریا طاری

تغییر نام و شــکل برگــزاری لیگ 
جهانی والیبال، برای تیــم ملی ایران 
خوش یمن بود. این بــار رقابت ها با نام 
لیگ ملت ها و با حضور 16 تیم در یک 
گروه و به شــکل منظم تری از همیشه 
برگزار شــد. میزبانی دو شهر مختلف 
ایران در هفته های سوم و چهارم، انگیزه 
فوق العاده ای برای ستاره های تیم ملی 
محسوب می شد و این بار دیگر خبری 

از ســفرهای مــداوم و دور و دراز برای 
این تیم نبود. پسران کوالکوویچ هفته 
اول را در چین شروع کردند، سپس به 
ژاپن رفتند و هفته دوم را در این کشور 
پشت سر گذاشتند و پس از میزبانی در 
ارومیه و اردبیل، دیدارهای هفته پنجم 
این تیم در بلغارستان برگزار می شود. 
پس از شکست دادن صربستان، ایران 
پشت سر برزیل در رده دوم لیگ ملت ها 
قرار گرفته اما هیچ تیمــی در جدول 
این رقابت ها، بیشتر از تیم ملی امتیاز 

جمع نکرده است. برزیل با 12 پیروزی 
و یک شکست در 13 مسابقه، 33 امتیاز 
دارد و ایران نیــز با 11 پیــروزی و دو 
شکست، دومین تیم 33 امتیازی این 
رقابت ها به شمار می رود. پنج تیم باالی 
جدول به همراه آمریــکای میزبان، از 
این مرحله بــه دور بعدی لیگ ملت ها 
صعــود خواهند کرد. صعــود برزیل و 
ایران به دور نهایی قطعی شده و رقابت 
میان روسیه، فرانسه، لهستان، ایتالیا 
و حتی کانادا برای رســیدن به مرحله 

پایانی همچنان به حساس ترین شکل 
ممکن دنبال می شــود. دو بازی بعدی 
برای تیم ملی، کامال تشریفاتی هستند 
اما شکســت دادن فرانسه و بلغارستان 
و تالش برای صدرنشینی در پایان دور 
مقدماتی، انگیزه بزرگی برای این تیم 
محسوب می شود. به جز دیدار با فرانسه 
که با مهره های ذخیره پشت سر گذاشته 
شد، نمایش ایران در همه دیدارهایش 
خارق العاده بوده اســت. این تیم حتی 
فاصله ای با شکست دادن برزیل نداشت و 

با چند اشتباه ساده، نتوانست این حریف 
را از پیش رو بردارد. ماجراجویی تیم ملی 
در لیگ ملت ها، همچنان ادامه دارد و 
قرار است به نقطه های افتخارآمیزتری 
نیز برســد. این فرصت بزرگ برای قرار 
گرفتن در بین سه تیم اول این رقابت ها، 
نباید به سادگی از دست برود. ایران در 
مرحله بعدی، در یک گروه ســه تیمی 
قرار می گیرد و در صورت آخر نشدن در 
این گروه، برای اولین بار در همه تاریخ 
به نیمه نهایی لیــگ ملت های والیبال 

دنیا می رسد.
کوالکوویچ در مسابقه با صربستان، 
دوباره از ترکیب اصلی اش درون زمین 
اســتفاده کرد. ترکیبی که تا امروز به 
شــدت برای والیبال ایران جواب داده 
است. موســوی، معروف ، حضرت پور، 
عبادی پور، پوریا فیاضــی و امیر غفور 
ستاره های اصلی تیمی هستند که حاال 
به نقطه اوج هماهنگی رســیده است. 
همه این نفرات به صــورت فردی نیز، 
تورنمنت درخشانی را سپری کرده اند 
و در بین بهترین های لیگ ملت ها دیده 
می شوند. امیر غفور که حاال در بهترین 
سطح دوران بازی قرار گرفته، بهترین 
مهاجــم و امتیازآورترین بازیکن لیگ 
ملت ها بوده است. در واقع رساندن توپ 
به این مهاجم برای رسیدن تیم ملی به 
امتیاز در هر موقعیــت حمله، کافی به 
نظر می رسد. محمد موسوی نیز همه 
حواشی گذشته را به فراموشی سپرده 
و حاال دومین مدافع برتر لیگ ملت ها به 

شمار می رود. 
سعید معروف با اختالف نسبتا زیاد، 
موفق ترین پاســور تورنمنت اســت و 
محمدرضا حضرت پور در نقش لیبرو، 
به لحــاظ آمــاری به عنــوان دومین 
دریافت کننده برتر لیگ ملت ها شناخته 
می شود. در این تیم همه نفرات در جای 
درست خودشان قرار گرفتند و تیم مثل 

ساعت سوئیسی دقیق، با نظم و بی توقع 
به کارش ادامه می دهد.

موفقیت بزرگ تیم ملی والیبال در 
لیگ ملت ها، حتی با اصرار به استفاده 
سایر تیم ها از مهره های جوان زیر سوال 
نمی رود. ادعای جوانگرایی در همه تیم ها 
در حالی مطرح می شود که برزیل با تمام 
قدرت در لیگ ملت ها شــرکت کرده، 
ایتالیا نفراتی مثل جیانلی را روبه روی 
ایران بازی داده و روســیه و فرانسه نیز 
با ترکیبی کامــال قدرتمند به رقابت ها 
قدم گذاشــته اند. حتی اگر این فرضیه 
واقعیت داشت و تیم ها با ترکیب های 
جوان در این بازی ها شرکت کرده بودند، 
باز هم موفقیت و پیشرفت والیبال ایران 
انکارنشــدنی به نظر می رسید. مگر نه 
اینکه در تیم کوالکوویچ نیز نفراتی مثل 
شفیعی، شریفی، یلی و مجرد فرصت 
خوبی برای بازی به دســت آورده اند؟ 
مگر نه اینکه ایران در دیدار با فرانســه، 
نفرات ذخیره اش را به زمین مســابقه 
فرســتاد؟ به جای خلــق تئوری های 
غیرواقعی، در شرایط فعلی تنها باید از 
موفقیت بزرگ این تیم لذت برد. تیمی 
مهارنشــدنی که با ادامه همین مسیر، 
شاید یکی از بزرگ ترین موفقیت های 
تاریخ ورزش های تیمی ایران در سطح 

جهان را به دست بیاورد.

رویایی بزرگ تر از صعود برای والیبال ایران

مهارنشدنیها!

چهره روز

سوژه روز

کنار زدن صربستان در اولین مسابقه از هفته پنجم لیگ ملت های والیبال، باالخره صعود تیم ملی ایران به مرحله 
بعدی رقابت ها را قطعی کرد. پس از یک نمایش درخشان و یک پیروزی سه امتیازی دیگر اما، حاال دیگر شاید رویاهایی 

بزرگ تر از صعود برای تیم کوالکوویچ وجود داشته باشد. این تیم بهترین نتایج تاریخش را در لیگ ملت ها به دست آورده و 
شاید در دور نهایی رقابت ها، روی یکی از سکوهای برتر نیز قرار بگیرد. به جز برزیل و فرانسه، تیم ملی والیبال همه رقبای 

دیگرش را در لیگ ملت ها شکست داده و بدون تردید این تیم، توانایی شکست دادن این دو حریف بزرگ را نیز دارد.

آینده پاتوسی در استقالل، از اولین روزهای درخشش او در 
ترکیب آبی ها ابهام برانگیز به نظر می رســید. هواداران باشگاه 
بارها از مدیران تیم درخواست کردند که هرچه زودتر سرنوشت 
این ستاره را روشن کنند اما امیرحسین فتحی و همکارها تنها 
»منتظر« ماندند و هیچ حرکت مثبتی در این مورد انجام ندادند. 
آنها با اطمینان خاصی از ماندن پاتوسی در تیم حرف می زدند اما به 
محض پایان فصل، ستاره اهل آفریقای جنوبی با انتشار یک پست 
در اینستاگرام، از هواداران استقالل خداحافظی کرد. این موضوع 
با پرداخت رقم مدنظر ستاره آفریقایی، قابل حل به نظر می رسید 
اما حتی با وجود اعالم باشگاه استقالل برای پرداخت رقم الزم 
برای تمدید خودکار قرارداد، مدیربرنامه پاتوسی اعالم کرد که 
این بازیکن دیگر برای استقالل بازی نخواهد کرد. به نظر می رسد 

پاتوسی پس از حضور موفق در ترکیب استقالل، پیشنهادهایی 
از تیم های دیگر دریافت کرده و تصمیم گرفته فصل جدید را در 
جایی دیگر شروع کند. غیبت این بازیکن در اولین جلسه های 
تمرینی تیم زیر نظر استراماچونی، اتفاق امیدوارکننده ای برای 
استقالل نیســت. او به عنوان بهترین بازیکن خارجی و یکی از 
کلیدی ترین نفرات ترکیب استقالل، اهمیت بسیار زیادی برای 
باشگاه دارد و درست به همین خاطر است که آبی ها باید هرچه 
زودتر در مورد او تصمیم نهایی را بگیرند. آن چه فصل گذشته 
برای تیام اتفاق افتاد، به هیچ وجه نباید برای پاتوسی نیز تکرار 
شود. تیام برای یک نیم فصل در استقالل توپ زد و باشگاه کامال 
به درخشش او در زمین وابسته شد. این وابستگی آنقدر جدی به 
نظر می رسید که از دست دادن تیام، ضربه مهلکی به تیم وینفرد 

شفر زد. استقاللی ها زمان بسیار زیادی را برای مذاکره با تیام از 
دست دادند و مدت نسبتا زیادی طول کشید تا سرنوشت این 
مهاجم، روشن شود. شاید اگر کمی زودتر تصمیم نهایی در مورد 
تیام گرفته شده بود، استقالل فصل به مراتب بهتری را پشت سر 
می گذاشــت. همان روند تلخ اما حاال در حال تکرار شدن برای 

آیاندا پاتوسی است.
اگر خرید پاتوسی یک »اتفاق« نبوده و باشگاه توانسته این 
بازیکن را از میان همه استعدادها با رقمی بسیار پایین به دست 
بیاورد، ایــن کار باز هم می تواند تکرار شــود. آنها می توانند در 
بازار به سراغ یک خرید قرضی دیگر بروند و یک خارجی مفید 
دیگر جذب کنند. آنها که از خریدهای شفر ناراضی بودند، حاال 
می توانند در بازار نقل و انتقاالت با خرید یک خارجی موثر خودی 

نشان بدهند. تکلیف ماندن یا نماندن آیاندا پاتوسی، باید 
همین حاال روشن شود. سپری شدن زمان، تنها ماجرا را 

پیچیده تر خواهد کرد. اگر قرار است ستاره آفریقایی 
در تیم بماند، باید همین حاال به جلسه های تمرینی 
ملحق شود و اگر قرار اســت او تیم را ترک کند، 

آبی ها از همین حاال باید به سراغ خرید یک بازیکن جانشین برای 
این هافبک بروند. ناامیدکننده ترین احتمال ممکن برای تیم اما 
این است که پاتوسی پس از مذاکره هایی طوالنی و فرسایشی 
تصمیم به جدایی بگیرد و باشگاه دیگر زمانی برای حفظ او در 
اختیار نداشته باشد. زمان، همان فاکتور مهمی است که می تواند 

ماجرای پاتوسی را از داستان تیام متمایز کند.

 آریا رهنورد

روند انتخاب جانشین برای برانکو ایوانکوویچ، 
کمی بیشتر از حد معمول به طول انجامیده است. 
مدیران باشــگاه از مدت ها قبل در حال انتخاب 
سرمربی جدید هستند اما هنوز نتوانسته اند با یک 
گزینه به توافق نهایی دســت پیدا کنند. حاال نام 
گابریل کالدرون در اطراف باشگاه شنیده می شود 
اما اگر این مربی آرژانتینی همین حاال کارش را آغاز 
کند، باز هم پرســپولیس زمان زیادی را از دست 
داده است. این اتفاق در حالی رخ داده که رقبا این 
بار زودتر و جدی تر از همیشه جلسه های تمرینی 

پیش فصل را کلید زده اند.
نزدیک ترین مربی به نیمکت پرســپولیس، 
مردی است که در مذاکره های استانبول حضور 
نداشــت! اگر قرار بود قرمزها با گابریل کالدرون 
توافق کنند، چرا مدیران باشــگاه برای مذاکره با 
چهره های گرانقیمتی مثل کاررا، الکس نوری و 

لمونیس راهی استانبول شدند؟ این مذاکره های 
عجیب در شرایطی شکل گرفت که باشگاه حتی 
بر سر بدیهی ترین شروط قرارداد با گزینه های مد 
نظرش توافقی نداشت. حاصل سفر مدیران باشگاه 
به ترکیه برای پرسپولیسی ها، تنها از دست رفتن 
زمان بود. تیمی که در چند فصل گذشته همواره 
یک قدم جلوتر از رقبا دیده می شد و زودتر از هر 
حریف دیگری جلسه های تمرینی پیش فصل را 
کلید می زد، حاال دیگر نمی تواند روی این نقطه 
قوت حســاب چندانی باز کنــد. در واقع به نظر 
می رسد که این نقطه قوت، حاال به نقطه ضعفی 
برای سرخپوشان تبدیل شده است. پروسه انتخاب 
یک سرمربی برای باشگاه، نباید به این اندازه نیز 
دشوار و طوالنی باشد. تیم می تواند بر اساس بودجه  
و البته فلسفه اش، به چند گزینه مختلف پیشنهاد 
بدهد و در انتظار پاسخ آنها بماند. پرسپولیسی ها اما 
بدون توجه به داشته های مالی شان، به چند مربی 
کامال متفاوت پیشنهاد دادند و بر سر شرایط مالی 

نیز با آنها به توافق نرسیدند. البته که جدایی برانکو، 
یک بحران بزرگ بود اما پرسپولیس می توانست با 
یک انتخاب درست و به موقع، این بحران را مدیریت 
کند. هر چه زمان بیشــتری سپری شد، کنترل 
اوضاع نیز وضعیت دشوارتری پیدا کرد. قرمزها بعد 
از سرمربی موفق شان، زمان را نیز از دست دادند تا 
پیش از شروع لیگ نوزدهم، با تهدیدهای بزرگی 

روبه رو شوند.
سیاســت مدیــران پرســپولیس در قبال 
احتمال جدایی پروفســور، تنها »ســکوت« و 
امیدواری به حفظ مرد کروات بود. باشــگاه در 
چند فصل گذشته، دغدغه ای به عنوان انتخاب 
سرمربی نداشت و همه ضعف های ساختاری و 
مدیریتی اش را پشت موفقیت های بزرگ برانکو 
پنهان کرده بود. به جز انداختن مدال قهرمانی 
به گــردن بازیکن ها، ایرج عــرب و همکارها در 
ماه های پایانی فصل گذشته »تحرک« چندانی 
از خودشان نشــان ندادند. چهره ای مثل جعفر 
کاشانی نیز معتقد بود که باشــگاه باید به سراغ 
یک مربی بزرگ تر از برانکو برود و به جای معلم 
دبستان، استاد دانشــگاه بیاورد اما حاال در روند 
امضای قرارداد با سرمربی جدید، نشانی از امثال 
کاشانی دیده نمی شــود. ماندن برانکو احتماال 

بهترین اتفاقی بود که می توانست برای باشگاه رخ 
بدهد اما سرمربی کروات قرمزها تصمیم گرفت 
فصل جدید را در نقطه دیگری از دنیا آغاز کند. 
در غیاب او، پرسپولیس دچار سردرگمی محض 
شد. اگر قرار بود روند جذب سرمربی جدید به این 
اندازه طول بکشد، باشگاه می توانست به سراغ 
گزینه های داخلی اش برود. تردیدی وجود ندارد 
که همه گزینه های داخلی نیز، به سرعت جواب 
مثبتی به این پیشــنهاد می دادند و فصل برای 
پرسپولیس در زمان درست آغاز می شد. سرخ ها 
اما خودشان را با چالش بزرگ جذب یک مربی 
جدید روبه رو کردند. کاررا، الکس نوری، لمونیس 
تاکیس و آنتنه چاچیچ با وجود همه تفاوت های 
پررنگ شان، با پیشنهاد پرسپولیس روبه رو شدند 
و در نهایت، واکنش مثبتی به این پیشنهاد نشان 
ندادند. هراس از بازگشت به دوران قبل از برانکو، 
حاال جدی تر از همیشه در پرسپولیس احساس 
می شود. چراکه به نظر می رسد سرخ ها از برنامه 

آماده سازی همیشگی شان عقب هستند.
وضعیت مبهم پرســپولیس در حالی ادامه 
پیدا می کند که همه حریفان جــدی این تیم 
برای قهرمانی، تابســتان را در آرامش پشت سر 
می گذارند. اســتقالل با جذب استراماچونی و 

جدیت این مربی در تمرین ها، به آینده امیدوار 
شــده و خریدهای مهــم تابســتانی اش را نیز 
انجام داده اســت. ســپاهان یکی از موفق ترین 
تیم های فصــل نقل و انتقاالت بــوده و ترکیب 
فوق العاده ای را برای لیگ برتر نوزدهم ساخته 
اســت. آنها کامال آماده به نظر می رسند که یک 
اردوی پیش فصل ایده آل را ســپری کنند و در 
اوج آمادگی و هماهنگی فصــل جدید را کلید 
بزنند. تراکتورسازی نیز مصطفی دنیزلی را روی 
نیمکتش نشــانده و احتماال چند ستاره بزرگ 
دیگر را نیز به ترکیبش اضافه خواهد کرد. حتی 
پدیده مشهد نیز با جذب سیدمهدی رحمتی و 
شروع زودهنگام تمرین ها، فصل را در جایگاه یک 
مدعی آغاز خواهد کرد. پرسپولیس در چند فصل 
گذشته، همواره با نظم بیشتری نسبت به رقبا به 
سراغ بدنسازی تابســتانی می رفت و از این بازه 
زمانی، بیشتر از هر تیم دیگری استفاده می کرد اما 
حاال بالتکلیفی، اردوی پیش فصل قرمزها را کامال 
تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد زمانی 
که یک مربی خارجی جدید برای آشنایی با فضای 
فوتبال ایران نیاز دارد، موجب خواهد شــد که 
پرسپولیس در شروع فصل از انسجام و هماهنگی 

همیشگی  این سال هایش فاصله بگیرد.

آیا دوباره بهترین خارجی استقالل جدا می شود؟

رويای پاتو، کابوس تيام

پرسپولیس مهم ترین برتری اش نسبت به رقبا را از دست داده است

به گذشته برمی گرديم!

امیر غفور که حاال در بهترین 
سطح دوران بازی قرار 

گرفته، بهترین مهاجم و 
امتیازآورترین بازیکن لیگ 

ملت ها بوده است. در واقع 
رساندن توپ به این مهاجم 

برای رسیدن تیم ملی به 
امتیاز در هر موقعیت حمله، 

کافی به نظر می رسد
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