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 کوالکوویچ بدون دستیارها 
در تهران

پس از پایان کار تیــم ملی والیبــال با عنوان 
هشتمی در جام جهانی 2019، ایگور کوالکوویچ و 
دستیارانش چند ساعت در تهران ماندند و سپس به 
کشورشان رفتند. حاال با از سر گرفته شدن اردوهای 
تیم ملی برای حضور در انتخابی المپیک، سرمربی 
تیم ملی بامداد امروز وارد تهران می شــود تا برای 
آغاز اردوهای تیم ملی والیبــال برنامه ریزی کند. 
اما با توجه به اینکه قرارداد دراگان کوبیلســکی و 
دنیل میسیچ، دستیاران کوالکوویچ با فدراسیون 
ایران خاتمه پیدا کرده، این دو مربی وی را در سفر به 
ایران همراهی نخواهند کرد. نکته مهم اما این است 
که کوالکوویچ، در شرایطی اسامی نفرات مدنظرش 
را برای حضور در اردوهای تیم اعالم خواهد کرد که 
هیچ کدام از بازی های لیگ ایران را از نزدیک ندیده 
است. از سوی دیگر در حالی که قرار بود تیم تونس 
برای یک بازی تدارکاتی با شــاگردان کوالکوویچ 
به ایــران بیاید اما این بازی لغو شــد. علی فتاحی، 
سرپرست دبیری فدراسیون والیبال در این خصوص 
گفت:»متاسفانه علی رغم هماهنگی هایی که در 
این خصوص انجام شــده بود تیم تونس اعالم کرد 

که نمی تواند در تاریخ تعیین شده به ایران بیاید.« 
    

 جام جهانی کشتی
 برگزار می شود؟!

در حالی که شنیده شد اتحادیه جهانی کشتی 
جام جهانی کشتی فرنگی را از تقویم 2019 حذف 
کرده است، حسن رنگرز ســخنگوی فدراسیون 
کشتی معتقد است این اقدام به معنی لغو رقابت ها 
نیست. رنگرز گفت:»این موضوع الزاما نمی تواند 
به معنای لغو رسمی این مسابقات باشد و می تواند 
تفاسیر متعددی داشته باشد. معموال وقتی رقابتی 
تعلیق می شود اتحادیه جهانی آن را از تقویم خود تا 
زمان قطعی شدن تاریخ برگزاری به حالت تعلیق 
درمی آورد.«  وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که برگزاری یا برگزار نشــدن این مسابقات در چه 
مرحله ای اســت، عنــوان کرد:»آخرین ایمیلی 
که از اتحادیه جهانی کشــتی به فدراسیون آمده 
مبنی بر این است که در حال رایزنی با کشورهای 
شرکت کننده در این مسابقات برای تعیین تاریخ 
برگزاری مسابقات هستند.«  سخنگوی فدراسیون 
کشتی خاطرنشــان کرد: «آنچه در اراده ما برای 
برگزاری مسابقات در تاریخ های اعالم شده است، 
انجام شــده و این آمادگی را داریم که مســابقات 
را به بهترین شــکل با توجه بــه آمادگی تمامی 
زیرســاخت ها برگزار کنیم، اما برگزاری یا برگزار 
نشــدن جام جهانی کشــتی فرنگی در اختیار ما 
نیست، چون نمی توانیم برای اتحادیه جهانی تعیین 

تکلیف کنیم.«
    

تقابل مربی های رقیب
لیگ برتر بســکتبال امروز دوشنبه با برگزاری 
هفت دیدار وارد هفته نهم می شــود. دیدار دو تیم 
مدعی مهرام تهران و شهرداری گرگان از مهم ترین 
دیدارهای این هفته اســت که بــه میزبانی تاالر 
بسکتبال آزادی برگزار می شــود. از میان 1۴ تیم 
حاضر در لیگ، شــهرداری گرگان یکی از دو تیم 
بدون باخت است که البته با یک بازی کمتر نسبت 
به پتروشــیمی در رده دوم جدول رده بندی قرار 
دارد. گرگانی های مدعی برای ادامه روند دیدارهای 
بدون باخت باید مهرام را از پیش رو بردارند. جدای 
از ترکیب دو تیم که می تواند دیداری جذاب را رقم 
بزند اهمیت دیدار امروز بیشــتر به خاطر نیمکت 
مربیان شان اســت و اینکه مهران شاهین طبع و 
مصطفی هاشــمی آن را در اختیار دارند؛ دو مربی 
که همیشه و در هر شرایطی جدال شاگردان شان 
حســاس و تعیین کننده بوده است. نتیجه رقابت 
مهرام و شــهرداری گرگان بــرای دیگر تیم های 
مدعی لیگ هم تعیین کننده خواهد بود به خصوص 
پتروشیمی که به واســطه یک بازی بیشتر فعال 
صدرنشین است اما ســایه گرگانی ها را باالی سر 
خود می بیند. شیمیدر دیگر مدعی این فصل که سه 
شکست را در کارنامه دارد نیز در خانه میزبان آویژه 
صنعت پارسا است. در دیگر دیدارهای این هفته، 
توفارقان آذرشــهر به مصاف نفت آبادان می رود، 
ذوب آهن اصفهان با رعد پدافند هوایی شهرکرد 
دیدار می کند، اکسون تهران مقابل نیروی زمینی 
به میدان می رود و شورا و شهرداری قزوین حریف 

شهرداری بندرعباس خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

دروازه پیــام نیازمنــد، باالخره در 
»جریان« یک مسابقه نیز باز شد. پیش 
از این، پیام در لیگ نوزدهم تنها یک بار 
از روی نقطه پنالتی تسلیم محمد نوری 
شده بود و در 9 مسابقه دیگر، توانسته 
بود کلین شیت کند. وقتی گولسیانی 
در همان دقایق ابتدایــی بازی دروازه 
استقالل را باز کرد، به نظر می رسید امیر 
قلعه نویی و تیمش به طرف یک بازی 
دیگر با دروازه بسته قدم برداشته اند اما 

مهره های هجومی استقالل، این روزها 
متخصص فرو ریختن همــه دیوارها 
هســتند. عبور از زوج درخشان عزت 
پورقاز و گولســیانی در دفاع، اصال کار 
ســاده ای به نظر نمی رســد. حتی در 
صورت عبور از این دو بازیکن کم اشتباه، 
ســد محکمی به اســم پیام نیازمند 
مقابل تان خواهد ایستاد. استقاللی ها 
اما در یک نیمه، دو بار از همه الیه های 
دفاعی حریف عبور کردند و دو بار دروازه 
تیمی را باز کردند که در این فصل تنها 
یک گل دریافت کرده بود. استقالل در 

نیمه اول مسابقه نیز موقعیت های بسیار 
زیادی روی دروازه حریف به وجود آورد. 
پیام نیازمند در ۴5 دقیقه اول، دو بار در 
موقعیت هایی ویــژه به کمک تیمش 
آمد. آبی ها بارها و بارها نیز صاحب ضربه 
کرنر شدند اما سرانجام شکست خورده 
به رختکن رفتند. صبــر هواداران تیم 
مهمان برای به گل رسیدن شاگردان 
استراما در نقش جهان اما در نیمه دوم به 
پایان رسید. یک والی دقیق و بی عیب و 
نقص از مهدی قائدی، بازی را به تساوی 
کشاند. قائدی نشان داد که حاال دیگر 

هم قرار گرفتن در نقطه درســت را به 
خوبی یاد گرفته و هم اعتماد به نفس 
کافی را برای شوت زدن به طرف دروازه 
پیدا کرده است. استقالل بعد از این گل، 
عقب نکشید و به حمالتش ادامه داد و 
این بار نوبت دیاباته بود که توانایی هایش 
را با یک ضربه سر قلدرانه به حریف نشان 
بدهد. آنها مهارنشدنی ترین مردان این 
روزهای لیگ برتر هستند. با این روند 
شــاید جنگ آقای گلی لیگ برتر نیز، 
رقابتی میان این دو ســتاره باشد. دو 
ســتاره ای که خیال سرمربی شان را از 

گل زنی در هر مسابقه راحت کرده اند.
تا همین چند هفته قبل، تردیدهای 
زیادی در مورد مهدی قائدی و شــیخ 
دیاباته وجود داشت. شــیخ در شروع 
فصل دائما مصدوم می شد و حتی این 
تصور در اطراف باشــگاه شکل گرفته 
بود که با »مصدومیت« به اســتقالل 
ملحق شده اســت. قائدی نیز هنوز با 
حواشــی مربوط به گذشته روبه رو بود 
و کم تر در زمین فوتبال می درخشید. 
هر دو مهاجم اما کابوس های شــان را 
پشت سر گذاشتند. قائدی از حواشی 
فاصله گرفت و دیاباته، ایــن بار دیگر 
به مصدومیت ها مجال نــداد. متولد 
شدن این زوج هجومی در خط حمله 
اســتقالل، تولد یک تیم »مدعی« در 
فوتبال ایران را رقــم زد. مهدی قائدی 
که در چند فصل گذشته مجموعا حتی 
به تعداد انگشــت های یک دست نیز 
برای استقالل گل زنی نکرده بود، حاال 
در یک فصــل 6 گل به ثمر رســانده و 
دیاباته نیز تا اینجا توانسته پنج بار دروازه 
رقبای استقالل را باز کند. این دو ستاره 
روی هم در لیگ نوزدهــم 11 گل به 
ثمر رسانده اند. آن هم در شرایطی که 
بسیاری از »تیم« های این فصل لیگ، 
هنوز 11 گله نشده اند! قائدی عالوه بر 
گل زنی با چهار پــاس گل، موفق ترین 
مهره  هجومی ایــن روزهای لیگ برتر 
به شــمار می رود. ســاختن این زوج، 
بزرگ ترین کار استراماچونی از زمان 
ورود به فوتبال ایران بوده است. استقالل 
در سال های گذشــته بارها با مشکل 
گل زنی روبه رو شده اما این تیم حاال دیگر 
فرصت های خوب را از دست نمی دهد 
و حتی از موقعیت های متوســط نیز، 
صاحب گل می شود. شیخ و مهدی، به 
دلیل ویژگی های فیزیکی متفاوت شان، 
مکمل های درخشانی برای هم هستند. 

دیاباته در نبردهای هوایی عالی عمل 
می کند و قائدی روی زمین، توپ را به 
گردش درمی آورد. دیاباته جدال های 
هوایی را می بــرد و قائدی در نبردهای 
یک در مقابل یک، برای تیمش برتری 
عددی به دست می آورد. آنها با تفاوت 
قدی جالب توجه شــان، مخوف ترین 

زوج این روزهای فوتبال ایران هستند.
آن چه در نبرد استقالل با سپاهان 
بیشــتر از هر چیزی به چشــم آمد، 
اهمیت این دو مهاجم برای آبی ها بود. 
بازیکنانی که می توانند تیم شان را در 
مسیر قهرمانی لیگ قرار بدهند. برای 
مدت ها در فوتبال، ترکیب مهاجم های 
بلندقامت و ریزنقــش از بین رفته بود. 
چراکه همه تیم ها عادت به بازی با یک 
مهاجم داشتند اما از زمانی که سیستم 
سه دفاعه خطی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، تیم ها دوباره به سراغ بازی با دو 
فوروارد مرکزی رفته اند. استراما همین 
سیستم را در باشــگاه پیاده می کند و 
نتیجه اســتفاده از این روش، به دست 
آوردن یک زوج بی نظیر در خط حمله 

استقالل است.

درباره بهترین زوج هجومی این روزهای لیگ برتر

فیل و فنجان!

اتفاق روز

سوژه روز

یک والی تماشایی و یک ضربه سر قدرتمندانه؛ این بار در نقش جهان قابلیت های زوج هجومی فوق العاده این روزهای 
استقالل را به رخ کشید. آبی ها در همه نقاط زمین، خوب بازی می کنند و در فرم ایده آلی هستند اما نقطه قوت اصلی 

این تیم را باید در خط حمله جست وجو کرد. جایی که دو مهاجم مرکزی تیم استراما، به اوج هماهنگی رسیده اند و حاال 
می توانند همه خطوط دفاعی لیگ را به دردسر بیندازند. آنها این بار ظرف چند دقیقه، به تیمی دو گل زدند که در همه 

هفته های گذشته لیگ نوزدهم، تنها یک گل دریافت کرده بود!

قرعه کشی رقابت های یورو 2020 بیشتر از 
همه برای مدافع عنوان قهرمانــی این رقابت ها 
کابوس وار بوده اســت. پرتغال که سال 2016 با 
شکســت تیم دیدیه دشــان در فرانسه قهرمان 
یورو شد، حاال با این تیم در یک گروه قرار گرفته 
اســت. گروهی که نــام آلمان نیــز در آن دیده 
می شــود. وضعیت این گروه بیشتر به ادغام جام 
کنفدراسیون ها در یورو شباهت دارد! چراکه دو 
قهرمان اخیر جام جهانی و قهرمان آخرین دوره 
جام ملت ها، بــه صورت مشــترک در این گروه 
دیده می شــوند. گروه اول رقابت ها نیز جذابیت 
خاص خودش را خواهد داشــت. جایی که چهار 
تیم ترکیه، ایتالیا، ســوئیس و ولــز در آن با هم 
رقابت خواهند کرد. در گروه دوم، بلژیک در کنار 

روســیه، دانمارک و فنالندی دیده می شود که 
برای اولین بار راهی رقابت های یورو شــده است. 
برخورد انگلیس و کرواســی در مرحله گروهی 
نیز جذابیت های خاص خودش را خواهد داشت. 
این مسابقه می تواند برای شاگردان گرت ساوت 
گیت، یک جدال انتقامی باشد. به جز این دو تیم، 
کرواسی نیز در این گروه قرار گرفته و تیم دیگر در 
مرحله پلی آف مشخص خواهد شد. اسپانیا نیز 
در گروه پنجم با لهســتان و سوئد همگروه است 
و همچنان درســت مثل گروه اول، تیم چهارم 
این گروه هنوز مشخص نشــده است. این دوره از 
جام ملت ها، یک تفاوت بسیار بزرگ با دوره های 
گذشــته خواهد داشــت. برخالف قبل، این بار 
دیگر یک یا دو کشور »میزبان« رقابت ها نیستند 

و بازی ها در شهرهای مختلف اروپا برگزار خواهد 
شــد. رم و باکو، میزبان های گــروه اول رقابت ها 
هستند اما از آن جایی که آذربایجان نتوانسته به 
یورو راه پیدا کند، ایتالیا هر سه مسابقه این مرحله 
را در خانه سپری خواهد کرد. روسیه، دانمارک، 
هلند، رومانی، انگلستان، اسکاتلند، اسپانیا، ایرلند، 
آلمان و مجارستان کشورهای دیگری هستند که 
به عنوان میزبان های این دوره یورو در نظر گرفته  
شــده اند. از بین تیم های سید یک، تنها بلژیک و 
اوکراین در هیچ مسابقه ای میزبان نخواهند بود. 
موضوعی که خشــم و عصبانیت بلژیکی ها را به 
دنبال داشته است. ستاره های بلژیک پس از انجام 
قرعه کشی، واکنش تندی به این ماجرا از خودشان 
بروز داده اند. برگــزاری یورو 2020 یک ماه زمان 
خواهد برد. یوفا، کشور انگلستان را به عنوان میزبان 
مرحله نیمه نهایی و فینال رقابت ها در نظر گرفته 
است. بر اساس اعالم اتحادیه فوتبال اروپا، هر سه 
مســابقه نیمه نهایی و فینال در ورزشگاه ومبلی 

لندن برگزار می شــود. دومین یوروی 2۴ تیمی 
تاریخ، تابستان فوق العاده ای را در قاره اروپا خواهد 
ساخت. همه تیم ها آماده هستند تا یک تورنمنت 
جذاب با بازی های سخت و نزدیک را تجربه کنند. 
این اولین بار است که جام ملت ها به جای برگزاری 
منسجم، با این شکل و شــمایل برگزار می شود. 
بدون تردید واکنش ها به این رقابت ها، سیاه و سفید 

خواهد بود. بعضی ها طرفدار گســترده  تر شدن 
فوتبال هستند و بعضی ها معتقدند که این اتفاق، 
صرفا یک حرکت تجاری است و با روح فوتبال تضاد 
دارد. هرچه هست، این یک آزمایش بزرگ برای 
یوفا خواهد بود. اگر یورو به خوبی برگزار نشود، آنها 
ناچارند این فرم از انجام مسابقه ها را برای همیشه 

تغییر بدهند.

آریا رهنورد

یک سال قبل، وقتی پرسپولیسی ها در نقش جهان صاحب 
یک پنالتی اشتباه شدند، امیر قلعه نویی به کنفرانس خبری نیامد 
و دستیارانش دائما از عبارت »سیرک فوتبال ایران« استفاده 
کردند. حاال که داور مسابقه در چند قدمی صحنه، پنالتی آشکار 
کی روش استنلی را اعالم نکرده، سپاهانی ها دیگر اشاره ای به 
سیرک مورد نظرشــان نمی کنند. به جز این صحنه، قضاوت 
زاهدی فر در سایر لحظات این بازی نیز یک فاجعه  تمام عیار بود. 
سپاهانی  ها که اتفاقا عالقه مند به فرضیه »مهندسی نتایج« لیگ 

هستند، حاال چشم های شان را روی داوری این بازی بسته اند.
نبرد سپاهان و استقالل به لحاظ فنی یک مسابقه خاص در 
لیگ نوزدهم بود اما داور این جدال، هرگز در حد و اندازه های دو 
تیم به نظر نمی رسید. زاهدی فر یک انتخاب اشتباه برای این 
مسابقه محسوب می شــود و عمال بازی را از جریان عادی اش 
خارج کرد. تصاویری که حاال از زاویه پشــت دروازه سپاهان 
منتشر شده اند، به وضوح نشان می دهند که در لحظه برخورد 
واضح دســت کی روش اســتنلی به توپ، داور در چند قدمی 

صحنه بوده است. زاهدی فر و کمک ها بدون شک این برخورد 
را دیده اند اما به هر دلیلی تصمیم گرفته اند به ضرر تیم میزبان 
پنالتی اعالم نکنند. کادر فنی سپاهان که اتفاقا همیشه تمایل 
زیادی به »اتهام« زدن داشته و دائما »سالمت« لیگ را زیر سوال 
برده، حاال هیچ پاسخی برای این صحنه ندارد. صحنه ای که حتی 
در دورترین سکوهای نقش جهان نیز کامال عیان بود اما داور 
چشم هایش را روی آن بست. زاهدی فر اصال برای این مسابقه 
آماده نبود و در جریان بازی مرتکب اشتباه های بزرگ دیگری نیز 
شد. اواخر بازی، عارف غالمی در اعتراض به تصمیم داور، توپ را 
محکم به زمین کوبید. این حرکت در همه نقاط دنیا، یک کارت 
زرد حتمی برای بازیکن معترض به همراه خواهد داشت اما داور 
مسابقه »جسارت« الزم را برای برخورد با مدافع آبی ها نداشت. 
حتی پس از اعتراض های استقالل در نیمه دوم به پنالتی اعالم 
نشده برای این تیم، زاهدی فر تنها به یکی از نیمکت نشین ها 
اخطار داد. در واقع او حتی جسارت ایستادن روی تصمیمش و 
برخورد با اعتراض ها نسبت به آن را نداشت. رفتار زاهدی فر در 
برخورد با درگیری ها در زمین، به شدت آماتور به نظر می رسید. 
طبیعتا داور مسابقه، اولین فردی است که باید وارد دعواها شود 

و بازیکنان دو تیم را از هم جدا کند اما داور این جدال، کامال از 
صحنه های درگیری فاصله می گرفــت. او در حد و اندازه های 
چنین مسابقه ای نبود و این انتخاب از سوی کمیته داوران، عمال 
بازی را به جنجال کشاند. قضاوت این بازی به یک داور جسور 
و مستحکم احتیاج داشت. داوری که از گرفتن پنالتی مقابل 
سکوهای حامی سپاهان، هراسی نداشته باشد و بتواند عدالت را 

به خوبی در زمین به اجرا دربیاورد.
فوتبال ایران در این فصل، بهترین داورش را از دســت داد. 
علیرضا فغانی به اســترالیا رفت تا هر هفته، دیدارهای لیگ 
فوتبال این کشور را قضاوت کند. کمیته داوران و به طور کلی 
فدراســیون فوتبال نیز، به هیچ وجه مانــع خروج مهم ترین 
»سرمایه« داوری ایران نشدند. سال ها طول کشید تا لیگ برتر، 
داوری در حد و اندازه های فغانی پیدا کرد اما او به محض چهره 
شدن، تصمیم به مهاجرت گرفت. حاال که دیگر خبری از این 
داور نیست، بیشتر از همیشه مشخص شده که دستاوردهای 
او کامال »فردی« بوده اند و ربطی به کلیت داوری فوتبال ایران 
نداشته اند. این فوتبال برای سال ها، با بحران ساختن داورهای 
درجه یک روبه رو شده و این بحران حاال با شرایط فعلی لیگ، از 
همیشه ناامیدکننده تر به نظر می رسد. داوری فوتبال اساسا 
شغل جذابی برای مردم ایران به شمار نمی رود. چراکه نه حقوق 
و مزایای قابل توجهی دارد و نه دفاعی از این داورها در شرایط 
خاص صورت می گیرد. انتخاب هــای کمیته داوران نیز برای 
تقسیم داورها، عمال به ضرر خود آنها تمام می شود. اگر قرار بود 

قضاوت بازی حساس  و بزرگ استقالل و سپاهان به یک داور 
پراشتباه و پرنقص برسد، بهتر بود حداقل  یک داور جوان برای 
این جدال انتخاب می شد تا حداقل کمی تجربه کسب می کرد و 
دو طرف نیز با انتظار کمتری از عملکرد داور وارد زمین می شدند. 
لیگ برتر بیشتر از هر زمانی، به کمک داور ویدئویی احتیاج دارد. 
تکنولوژی حداقل می تواند تصمیم های اشــتباه را »اصالح« 
کند. با این وجود فدراسیونی که میلیون ها دالر پول برای دور 
ریختن در پرونده مارک ویلموتس داشته، از هزینه کردن برای 
تکنولوژی طفره می رود. لیگ نه صاحب وی.ای.آر می شود و نه 
از داورهای خوب و استانداردی بهره می برد. همین موضوع برای 
به بن بست رسیدن داوری در فوتبال ایران کافی به نظر می رسد.
در نبرد با سپاهان، استقاللی ها از تصمیم داور متضرر شدند 
اما دوباره به بازی برگشتند و دو بار دروازه حریف را باز کردند. 
به نظر می رســد آبی ها این روزها حتــی می توانند روبه روی 
اشتباه های داور هم بایستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که بخشی 
از زمان بازی  را برای اعتراض به عملکرد داور هدر بدهند. البته 
که تصمیم های زاهدی فر، تمرکز بازیکنان دو تیم را هدف قرار 
داده بود اما شاید اگر مهره های تیم استراما در دقایق پایانی کمی 
متمرکزتر و مسلط تر نشان می دادند و به جای سرگرم شدن به 
خوشحالی با هواداران شان در ورزشگاه، جریان بازی را دنبال 
می کردند، پیروزی برای این تیم با تساوی عوض نمی شد. این 
بازی البته تنها یک بازنده داشــت. داوری که وصله ناجور یک 

جدال بزرگ بود.

قرعه کشی یورو 2020 با یک گروه باورنکردنی

تابستان داغ داغ!

به بهانه یک قضاوت ناامیدکننده از زاهدی فر

بلیت سیرک در جیب ژنرال!

مهدی قائدی که در چند 
فصل گذشته مجموعا حتی 

به تعداد انگشت های یک 
دست نیز برای استقالل 
گل زنی نکرده بود، حاال 

در یک فصل 6 گل به ثمر 
رسانده و دیاباته نیز تا اینجا 

توانسته پنج بار دروازه 
رقبای استقالل را باز کند. 
این دو ستاره روی هم در 

لیگ نوزدهم 11 گل به ثمر 
رسانده اند
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