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آغاز کار والیبال، از بامداد جمعه

مرحله نهایی لیگ ملت ها از بامداد جمعه برای 
تیم ملی کشورمان آغاز می شود. والیبالیست های 
کشورمان که با لهستان و برزیل همگروه  شده اند به 
ترتیب روزهای جمعه 21 و شنبه 22 تیر و از ساعت 
2:30 بامداد در شیکاگو به مصاف لهستان و برزیل 
می رود. دیدارهایی که می تواند بلندقامتان ایران 
را به نیمه نهایی و درنهایت فینال برساند. بسیاری 
از کارشناسان بر این عقیده هستند نه تنها فینال 
برای ایران دور نیست بلکه حتی می شود به سکوی 
لیگ ملت ها هم فکر کرد. حتی سایت فدراسیون 
جهانی والیبال هم که تمام 6 تیم حاضر در مرحله 
نهایی را مدعی قهرمانی معرفی کرده، ایران را تشنه 
قهرمانی توصیف کرد. بسیاری انتظار می کشند 
با این عطش قهرمانی نتیجه ای به مراتب بهتر از 
چهارمی در این رقابت ها کــه بهترین عنوان مان 
بوده، به دست بیاید. تیمی که در دور مقدماتی تنها 
سه شکســت برابر برزیل، آمریکا و فرانسه داشته 
و پنج برد بیشتر نســبت به دوره قبلی ثبت کرده، 
بی تردید شایســته یک نتیجه خوب خواهد بود. 
حتی با وجود شــیطنت های آمریکا با دیر صادر 
کردن روادید و بازجویی چند ساعته در فرودگاه این 
کشور، انتظارات از شاگردان کوالکوویچ کم نشده 
است. در هر حال سعید معروف کاپیتان تیم ملی از 
تالش شان برای رسیدن به فینال و البته ثبت یک 

عملکرد خوب صحبت کرده است.
    

 رئیس دو تابعیتی 
هنوز مشغول کار

موضوع مدیران دو تابعیتــی در ورزش ایران 
موضوعی است که از چند سال قبل با ورود نهادهای 
نظارتی شــکل جدی تری به خود گرفت و حتی 
چند تغییر و تحول در ورزش بــرای رعایت قانون 
رخ داد، اما این روزها شنیده می شود یکی از روسای 
فدراســیون ها دارای تابعیت آمریکاست. یکی از 
خبرگزاری ها چند روز قبل این موضوع را فاش کرد و 
بدون اینکه نامی از این رییس فدراسیون ببرد، اعالم 
شد که او دو تابعیتی است و طبق قانون نمی تواند به 
کار خود ادامه دهد. حتی ورود افراد دو تابعیتی به 
انتخابات فدراسیون ها هم ممنوع است، بنابراین 
اگر تابعیت آمریکایی این رییس فدراسیون محرز 
شــود، وزارت ورزش باید نسبت به تغییرات در آن 
فدراسیون اقدام کند. فعال مسئوالن وزارت ورزش 
نسبت به این ماجرا واکنشی نشان ندادند و باید دید 
طی روزهای آینده بررسی ها به کجا خواهد انجامید.

    
حکم مرادی نرسیده

انتخابات فدراسیون وزنه برداری روز  16 تیر 
در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و علی 
مرادی با 22 رای از مجموع 43 رای مجمع، برای 
چهار سال دیگر ریاست این فدراسیون را برعهده 
گرفت. دوره چهار ســاله ریاســت او روز هشت 
اردیبهشت به پایان رسید و روز 12 اردیبهشت 
بود که از سوی وزارت ورزش، علیرضا خسروی 
به عنوان سرپرست انتخاب شــد تا انتخابات در 
فضایی عادالنه و بی طرف برگزار شود. حاال علی 
مرادی بار دیگر به فدراسیون بازخواهد گشت، اما 
در حالی که سه روز از انتخابات گذشته، هنوز این 
اتفاق رخ نداده است. علیرضا خسروی در این باره 
گفت:»امروز،فردا حکم ریاست علی مرادی خواهد 
آمد و همان وقت طبق وظیفه فدراســیون را به 

رییس فدراسیون تحویل خواهم داد.«
    

هیات هایی که عزیز شده اند
پرونــده تورنمنت بین المللــی دوومیدانی 
جام کازانف با وجــود اینکه چنــد روز پیش با 
کسب دو طال، چهار نقره و ســه برنز برای ایران 
بسته شد، هنوز حاشــیه هایی دارد. فدراسیون 
دوومیدانی برای حضور در مسابقات جام کازانف 
تصمیم گرفته بود که جمعی از ورزشکاران هیات 
دوومیدانی اســتان گلستان و منتخب تیم ملی 
دوومیدانی را به این مسابقات اعزام کند اما یکی از 
دوومیدانی کاران مدعی شده که قزاق هاخواهان 
حضور او در مسابقات شــده بودند، ولی مجید 
کیهانی رییس فدراسیون از حضور این ورزشکار 
ممانعت کرده اســت و با توجه به در پیش بودن 
انتخابات ترجیح داده دوومیدانی کار گلستانی 
را راهی قزاقســتان کند. چند وقتی می شود که 
هیات های دوومیدانی برای رییس فدراســیون 
عزیز شده اند و اخیرا هیات ها ســهم زیادی در 

اعزام ها دارند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

همان طور که قضاوت عملکرد مارک 
ویلموتس تنها با یک پیروزی در دیدار 
تدارکاتی روبه روی سوریه و یک تساوی 
جذاب و دلچسب در زمین کره جنوبی، 
به شدت عجوالنه و غیرمنطقی به نظر 
می رســد، قضاوت افکار این مربی تنها 
با انتشار چند فهرســت برای تیم ملی 
نیز نسبتی با منطق ندارد. لیست تازه 
سرمربی بلژیکی، جنجال های زیادی 
به وجــود آورده و برخی از هــواداران 

فوتبــال را شــگفت زده کرده اســت. 
طبیعتا فوتبالی ها دائما در حال مقایسه 
تصمیم های سرمربی جدید با کی روش 
هســتند و همین اتفاق شرایط را برای 
»شوکه  شدن« مهیا می کند. در مورد 
تیم ویلموتس و نسبتش با تیم سرمربی 
پرتغالی، یک حقیقت انکار نشدنی وجود 
دارد. تیم ملــی در دوران تازه »تغییر« 
خواهد کرد و فلسفه های خاص خودش 
را خواهد داشت. فلسفه هایی که ممکن 
است با تیم ملی کی روش تفاوت های 
بزرگی داشته باشند. این »تفاوت« قرار 

اســت هم در نحوه و ســبک بازی تیم 
ملی نمایان شود و هم در فهرست های 
ســرمربی جدید خودی نشان بدهد. 
ویلموتس فعال در مرحله شــناخت از 
فوتبال ایران است و ترجیح می دهد در 
این دوره زمانی، بازیکنان زیادی را مورد 
آزمایش قرار بدهد. او می خواهد به کشف 
و شهود شخصی اش از فوتبال برسد و 
طبیعی خواهد بود که در این دوره، نفرات 
زیادی را به اردوی تیم ملی فرابخواند. 
انتقاد از تصمیم او برای پوشاندن پیراهن 
تیم ملی به بازیکنان جوان و حتی لیگ 

یکی، جای تعجب دارد. مگر بخشی از 
بهترین استعدادهای امروز فوتبال ایران، 
زمانی در لیگ یک ندرخشیده بودند؟ 
مگر یک فوتبالیست جوان، نمی تواند 
خیلی زود خودش را به سطح بازی برای 
تیم ملی برساند؟ ویلموتس در حالی به 
خاطر این تصمیم سرزنش می شود که 
در کشورهایی مثل انگلیس و اسپانیا، به 
سادگی به مهره های شاغل در لیگ های 
پایین تر )به شرط ســپری کردن یک 
فصل درخشان( فرصت بازی در تیم ملی 
تقدیم می شــود. در چند سال گذشته 

انگلیســی ها در اردوهــا و دیدارهای 
تدارکاتی مختلف، پیراهن مهم شماره 
هفت شان را به تن بازیکنان متعددی 
کرده اند تــا از بین آنهــا، بهترین های 

ممکن را شناسایی کنند.
منتقدان عجول مارک ویلموتس، 
باور دارند کــه او ارزش و اعتباری که 
کی روش برای پیراهن تیم ملی به وجود 
آورد را با دعــوت از بازیکنان نه چندان 
سرشناس، زیر سوال می برد. البته که 
رسیدن به پیراهن تیم ملی در دوران 
کارلوس، به شــدت دشــوار بود و این 
موضوع، انگیزه بازیکنان را برای حفظ 
جایگاه شان در تیم بیشتر می کرد اما 
در همین دوران »درهای بسته« تیم 
ملی روی چند استعداد بزرگ، نشان 
از لجبازی مــرد پرتغالی با مخالفانش 
داشــت. اگر او با بازیکنی به مشــکل 
می خورد، به هیچ وجه اجازه نمی داد این 
بازیکن دیگر در اطراف اردوی تیم ملی 
دیده شود و اگر هم با باشگاهی به مشکل 
می خورد، تالش می کــرد تا کم ترین 
دعوت ممکن را از این باشگاه به اردوها 

انجام بدهد. 
منتقــدان امــروز مــرد بلژیکی 
و شیفته های مقایســه دیوانه وار او با 
کی روش، حتمــا از حافظه ضعیفی 
برخوردار هســتند. چراکه فراموش 
کرده اند ســی کیو چطور به ترکیب 
نهایی فهرســت های تیم ملی رسید. 
کارلــوس در طــول دوران حضورش 
در فوتبال ایران، مهره های متوســط 
زیادی را به تیم ملی دعوت کرد. حنیف 
عمران زاده، ساســان انصاری، حبیب 
گردانی، میثم مجیدی، علی حمودی، 
حسین بادامکی، فرزاد حاتمی، علیرضا 
عباسفرد، میالد نوری، شهاب گردان، 
ابراهیم کریمی، مهــرداد جماعتی، 
ســعید دقیقی و احمد آهی، همگی 
در دوران حضــور ســرمربی پرتغالی 
با پیراهن تیم ملی بــه میدان رفته اند 

و حداقل یک بــازی بــرای این تیم 
انجام داده اند. کی روش به اندازه کافی 
فرصت داشــت تا به شناخت عمیقی 
از اســتعدادهای مهم فوتبــال ایران 
برســد و تیمش را بر اساس این نفرات 
شکل بدهد. این فرصت باید در اختیار 
ویلموتس هم قرار بگیرد. او حق دارد 
به فهرســت های قبلی اکتفــا نکند و 
تصمیم بگیرد که امضای خودش را پای 

فهرست های تیم ملی بگذارد.
البته که تیم ملی »آزمایشگاه« نیست 
و نباید اهمیت این پیراهن نادیده گرفته 
شــود اما انتقاد از مارک ویلموتس به 
خاطر دعوت از چند فوتبالیست جوان 
بــه اردو، بیش از حــد غیرمنصفانه به 
نظر می رســد. همه بایــد بپذیرند که 
دوران کی روش دیگر تمام شده و حاال 
روش های جدیدی برای هدایت تیم ملی 
وجود خواهد داشت. مرد بلژیکی قرار 
نیست با کفش های کارلوس کی روش 
راه برود و مدل سرمربیگری او را در تیم 
ملی کپی کند. او راه خودش را خواهد 
رفت و به تدریج، سلیقه خودش را در تیم 
ملی حاکم خواهد کرد. ســلیقه ای که 
نتیجه اش را خیلی زود، به فوتبال ایران 

نشان خواهد داد.

ویلموتس و یک انتخاب کلیدی برای تیم ملی

درهای باز، درهای بسته!

چهره به چهره

سوژه روز

دومین فهرست منتشر شده از سوی سرمربی بلژیکی تیم ملی، اولین لیستی بود که مارک ویلموتس بدون نگاه به 
دوران کی روش منتشر کرد. این فهرست غافلگیرکننده و عجیب، از بازیکنانی تشکیل شد که تجربه جدی حضور در تیم 

ملی را نداشتند. حضور آقای گل های لیگ یک در بین نفرات دعوت  شده به اردو، شوک بزرگ ویلموتس برای فوتبال ایران 
بود. با این وجود حتی پس از این فهرست نیز، باید برای قضاوت عملکرد مرد بلژیکی صبر کرد. اندیشه های او برای تیم ملی، 

هنوز در ابتدای راه هستند و این مربی هنوز برای تکیه کردن به کلیدی ترین تصمیم ها، به اندازه کافی زمان در اختیار دارد.

»هر وقت سوت پایان را بشــنود، خوشحال می شود!« این 
جمله کنایه آمیزی بود که برای چندین ســال، آرژانتینی ها 
در مورد لئو مسی به کار می بردند. آنها باور داشتند که ستاره 
بزرگ تیم شان، دلبســته تیم ملی نیست و با تمام وجود برای 
آلبی سلســته به میدان نمی رود. لئو در کوپا آمه ریکا 2019 
نیز خوشبخت نشد و به جز یک گل و یک پاس گل، کار خاص 
دیگری برای تیمش انجام نداد اما این بــار هواداران تیم ملی 
آرژانتین، به تفاوت رفتارهای او با گذشته پی بردند. مسی برای 
اولین بار در یک تورنمنت، سرود ملی کشورش را با جدیت زیادی 
می خواند و درون زمین نیز با شور و اشتیاق زیادی دیده می شد. 
ماجرای اعتراض او به کیفیت زمین ها و البته افتضاح داورها، 
ثابت می کرد که لئو دیگر »بی تفاوت« نیست. روح عصیانگر 

آرژانتینی بازیکن پرورش یافته در آکادمی بارسلونا، انگار بیدار 
شده بود. روحی که شاید اصلی ترین دلیل برای امیدواری به 
آینده این تیم باشد. او برای آن که مسئولیت اجتماعی اش را 
انجام بدهد تصمیم جالبی گرفته اســت. رستوران مسی در 
بوینس آیرس در 15 روز آینده به علت سرمای هوای آرژانتین، به 
همه بی خانمان ها غذای گرم و رایگان خواهد داد. نوشیدنی های 
گرم این رستوران نیز در تمام طول روز برای بی خانمان ها رایگان 
هستند. این حرکت تازه از طرف مسی، با استقالل آرژانتینی ها 
روبه رو شــده اســت. حاال دیگر آنها لیونل را یکی از خودشان 

می دانند.
برای ســال ها، لئو مســی رفتار نسبتا ســردی با آرژانتین 
داشــت. حتی خیلی ها معتقد بودند او تنها بــه خاطر ترس از 

خشم آرژانتینی ها، در نوجوانی پیشــنهاد بازی برای تیم ملی 
اسپانیا را رد کرده است. حاال اما او باالخره به شکل و شمایل یک 
آرژانتینی واقعی درآمده و برای کشورش فریاد می کشد. اعتراض 
شدیداللحن مسی به میزبانی کوپا، با حمایت روسای فدراسیون 
چند کشــور دیگر نیز همراه شده اســت. از طرفی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال آرژانتین اعالم کرده اند که در صورت محرومیت 
لئو مســی، به طور کامل از میزبانی دوره بعــدی کوپا انصراف 

می دهند و موج تحریم این جام را به راه می اندازند. لئو جنبش 
تازه ای را در آمریکای جنوبی آغــاز کرده و این موج، محبوبیت 
او در بین مردم کشورش را به اوج رسانده است. برخورد او با تیم 
ملی، حاال با همیشه فرق دارد. مسی پس از سومی تیمش در کوپا، 
در یک عکس مشترک در حال لبخند زدن با رییس فدراسیون 
فوتبال و البته سرمربی تیم لیونل اسکالونی دیده می شود. او از 
اسکالونی حمایت کرده و قصد دارد جلوی یک تغییر دیگر در تیم 
ملی را بگیرد. این به آن معناست که مرد شماره 10 آلبی سلسته، 
حاال بیشتر از همیشه به تیمش اهمیت می دهد و خواهان نتیجه 
گرفتن آرژانتین در آینده اســت. مسی و تیمش تابستان سال 
آینده، یکی از دو میزبان رقابت های کوپا خواهند بود. شاید اگر 
این ستاره با همین شور و اشتیاق آتشین در کنار تیم ملی بماند، 
باالخره طلسم نبردن کوپا برای این کشور به پایان برسد. او دیگر 
بعد از شکست ها، انصراف نمی دهد، کنار نمی کشد و خداحافظی 
نمی کند. مسی قصد دارد تا جام جهانی آینده کنار تیمش بماند و 

آرژانتین را به طرف یک افتخار بزرگ، هدایت کند.

 آریا طاري

در دهه های گذشته، پوشیدن پیراهن استقالل 
یک آرزوی بزرگ برای بسیاری از فوتبالیست ها بود 
و تعدادی از ستاره های فوتبال ایران، نتوانستند 
این آرزو را محقق کنند امــا حاال دیگر همه چیز 
متفاوت از گذشته به نظر می رسد. در چند فصل 
اخیر، مدیران باشگاه استقالل روی معمولی ترین 
مهره ها دست گذاشــته اند و عادت کرده اند که 
پنجره های نقل و انتقاالت بسیار شلوغی را سپری 
کنند. اســتقالل در این چند سال عمال به هتلی 
تبدیل شده که دائما مهمانانش را عوض می کند. 
ظاهرا آنها هیچ اهمیت و اعتبــاری برای مفهوم 

»ثبات« قائل نیستند.
تغییر مداوم در ترکیب، کابوس تیمی اســت 
که قصد دارد به ثبات و آرامش برسد. پرسپولیس 
برانکو در روزهایی اوج گرفت که به دلیل محرومیت 
نقل و انتقاالتی، توانایی خرید مهره های جدید را 

نداشت و ناچار بود با داشته هایش سر کند. آنها با 
یک ترکیب 11 نفره همیشگی، به ثبات دست پیدا 
کردند و در نقطه اوج هماهنگی قرار گرفتند. البته 
که همه تیم ها به ستاره نیاز دارند و نفرات تازه وارد 
نیز، خون تازه ای به تیم تزریق می کنند اما نباید 
فراموش کرد که یک موجود زنــده هم با تزریق 
»بیش از حد« خون به طرف مرگ کشیده می شود! 
درست در روزهایی که فهرست بزرگساالن سرخ ها 
پر شــده و این تیم برای خرید هر بازیکن جدید 
باید یک نفر را از لیســت خارج کند، استقاللی ها 
با خیال راحت با نفرات جدید قرارداد می بندند. 
چراکه فهرست بزرگســاالن این تیم هر روز در 
حال »خالی  شدن« است. استراماچونی نیز مثل 
وینفرد شفر و علیرضا منصوریان، مشکلی با موج 
گسترده جدایی ها ندارد و قصد دارد تیم خودش 
را برای باشگاه بســازد اما آیا استقالل می تواند با 
این حجم از خروج مهره های فصل گذشــته اش 
کنار بیاید؟ بازنشستگی خسرو حیدری و ترانسفر 

اللهیار صیادمنش، تصمیم های منطقی تابستان 
استقالل بودند. حتی جدایی ایسما و منشا با توجه 
به وضعیت ارز، کامال درک  شدنی به نظر می رسید 
اما این تازه شروع روند جدایی ها بود. امید نورافکن 
با وجود نمایش های نســبتا خوبش در نیم فصل 
دوم لیگ هجدهــم، تیم را ترک کــرد و به لیگ 
بلژیک برگشت. سیدمهدی رحمتی با پیوستن 
به پدیده مشهد، تبدیل به یکی از بمب های مهم 
نقل و انتقاالت امسال شد. فرشاد محمدی مهر و 
میثم تیموری که همزمان به استقالل آمده بودند، 
همزمان در فهرســت مازاد قرار گرفتند. پژمان 
منتظری نیز اعالم کرد که قصد ماندن در تیم را 
ندارد. پس از تصمیم پژمان، ســرمربی ایتالیایی 
روح ا... باقری و آرمین ســهرابیان را نیز از تیمش 
کنار گذاشت. روزبه چشمی، طارق همام و محسن 
کریمی، دیگر جدا شده های احتمالی استقالل در 
تابستان محسوب می شوند. در واقع حتی به شرط 
تمدید قرارداد با پاتوسی و علی کریمی، 14 بازیکن 
در تابستان از استقالل جدا شده اند. مشابه این آمار 
را در کدام باشگاه مدعی اروپایی می توان پیدا کرد؟ 
حتی در فوتبال ایران، کدام تیم ریســک چنین 

زلزله ای را می پذیرد؟
سنگ بنای تغییرات زیاد و غیرقابل کنترل در 

نقل و انتقاالت استقالل، از شروع لیگ شانزدهم 
گذاشته شد. علیرضا منصوریان در شروع فصل، 
12 بازیکن مختلف برای تیمــش خرید و قید 
11 بازیکن قبلی باشــگاه را نیز زد. با این حجم 
از تغییرات، به نظر می رسید در نیم فصل دیگر 
خبری از تغییر و تحول در استقالل نباشد اما این 
تیم به شــکل غیرمنتظره ای، در تابستان چهار 
مهره مازاد داشــت و تقریبا تک تک این نفرات 
تیم را در سایه جنجال و حاشــیه ترک کردند. 
سرمربی جوان آبی ها از ماجراهای فصل قبلی اش 
درس نگرفت و دوباره در تابستان، بلبشوی نقل 
و انتقاالتی به راه انداخت. این بار اســتقالل در 
پنجره تابســتانی نقل و انتقاالت با 14 بازیکن 
جدید قرارداد امضا کرد و عذر پنج بازیکن سابق 
را خواست. در زمســتان و زیر نظر وینفرد شفر، 
پنج بازیکن دیگر نیز تیــم را ترک کردند و البته 
در همین پنجره، محسن کریمی، بهنام برزای 
و مامه تیام اســتقاللی شــدند. حفظ این تیم، 
می توانست بهترین اتفاق ممکن برای استقالل 
باشد اما قبل از شروع لیگ هجدهم، 10 بازیکن 
از این باشگاه جدا شدند که در میان آنها نام هایی 
مثل تیام، امید ابراهیمــی، جپاروف، نورافکن و 
مجید حسینی حضور داشتند. استقالل در این 

پنجره نقل و انتقاالت با 13 بازیکن جدید قرارداد 
بست و سپس در نیم فصل چهار نفر را از فهرستش 
خارج کرد و چهار بازیکن جدید خرید که ســه 
نفرشان خارجی بودند. الگوی کاری استقالل در 
این چند سال، ضربه زیادی به این تیم زده است. 
آنها دائما تغییر می کنند و به خاطر ناهماهنگی، 
در شروع فصل نتایج خوبی به دست نمی  آورند. 
تیم باالخره به هماهنگی می رسد و به مرور زمان 
نتایج خوبی می گیرد اما دیگر برای قهرمانی لیگ 
دیر شده است. همین تیم هم اما حفظ نمی شود و 
به سرعت تغییرات بعدی از راه می رسند. استقالل 
در این سال ها به محلی برای رفت و آمد مهره های 

متوسط تبدیل شده است.
استقالل در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی 
لیگ نوزدهم، تا امروز با هشــت بازیکن مختلف 
قرارداد امضا کرده است. آرش رضاوند، رضا اسدی، 
سیاوش یزدانی، محمد بلبلی، شیخ دیاباته، مسعود 
ریگی و میالد باقری، نفرات تازه واردی هستند که 
قرار است سیمای جدید استقالل را بسازند. با این 
وجود اگر ذهنیت نقل و انتقاالتی باشــگاه تغییر 
نکند، این نفرات نیز در آینده ای نزدیک بخشی 
از فهرست فروش باشگاه خواهند بود تا جا را برای 

نفرات جدیدتر باز کنند.

لئو و وطن؛ دلبسته تر از همیشه

آرژانتینی ترین مسِی تاریخ!

پیراهن آبی، ساده به دست می آید و ساده از دست می رود

هتل استقالل!

منتقدان امروز مرد بلژیکی 
و شیفته های مقایسه 

دیوانه وار او با کی روش، حتما 
از حافظه ضعیفی برخوردار 

هستند. چراکه فراموش 
کرده اند سی کیو چطور به 

ترکیب نهایی فهرست های 
تیم ملی رسید. کارلوس 
در طول دوران حضورش 

در فوتبال ایران، مهره های 
متوسط زیادی را به تیم ملی 

دعوت کرد

 شماره   287   /   پنجشنبه  20  تیر   1398  /    8 ذی القعده 1440  /   11  ژوئیه   2019


