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 قرعه كشي ليگ واليبال 
بدون  داورزني!

مراسم قرعه کشی سی و چهارمین دوره لیگ برتر 
والیبال در حالي صبح روز گذشته در سالن فارسی 
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شــد که 
محمدرضا داورزني ريیس فدراسیون در اين مراسم 
حضور نداشت. وحید مرادی مشاور عالی فدراسیون 
والیبال، شهرام عظیمی سرپرست کمیته برگزاری 
رويدادها و مســابقات، نادر انصاری دبیر کمیته و 
نمايندگان باشگاه های شــرکت کننده، حاضران 
در مراسم بودند. وحید مرادی در خصوص غیبت 
داورزنی که با گاليه مصطفي کارخانه مواجه شده 
بود، عنوان داشت:»داورزنی خیلی مشتاق بود که در 
اين جلسه حاضر باشد، اما االن و همزمان با اين جلسه 
مجبور شد جايی باشد که اتفاقا بايد جواب حرف های 
گذشته را بدهد!« در اين رقابت ها 14 تیم  آذرباتری 
ارومیه، پیکان، خاتم اردکان، راه ياب ملل مريوان، 
سايپا، شهداب يزد، شــهرداری ارومیه، شهرداری 
قزوين، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، فوالد 
سیرجان ايرانیان، فوالد مبارکه سپاهان، لبنیات 
هراز آمل و هورسان رامسر شــرکت می کنند. بر 
اساس مصوبات، لیگ برتر ســال 99 در دو مرحله 
مقدماتی و پلی آف برگزار می شــود که ديدارهای 
مرحله پلی آف، به شکل دو برد از سه بازی خواهد بود. 
در دور مقدماتی، 14 تیم شرکت کننده در يک گروه 
مسابقات خود را به شکل گروهی پیگیری می کنند 
و هشت تیم برتر به مرحله پلی آف صعود خواهند 
کرد. مرحله پلی آف نیز در سه مرحله و به شکل دو 
برد از سه بازی خواهد بود تا در نهايت، چهار تیم برتر 
معرفی شــوند. در صورت تايید ستاد ملي مقابله با 
کرونا هفته اول مسابقات، چهارشنبه 19 شهريور 

برگزار خواهد.
     

ليگ كشتی قرعه كشي مي شود
با وجود اينکه بســیاري از کارشناسان و اهالي 
کشتي روي خطرناك بودن برگزاري لیگ کشتي 
تاکیده کرده اند، اما گويا قرار است شاهد برگزاري 
لیگ اين رشته باشیم. البته با توجه به درخواست 
تعدادی از باشگاه های شرکت کننده در بیستمین 
دوره لیگ برتر کشتی، جام يادگار امام)ره( مراسم 
قرعه کشی اين مسابقات به تعويق افتاد و قرار است 
29 مرداد برگزار شود. چند باشگاه که هنوز مدارك 
مربوطه را به خاطر برخــی محدوديت های اعمال 
شده در کشور در هفته های اخیر تکمیل نکرده اند و 
روال اداری ثبت نام و ثبت قرارداد آنها تکمیل نشده، 
از فدراسیون و سازمان لیگ کشتی درخواست تعويق 
مراسم قرعه کشی را داشــتند. مراسم قرعه کشي 
از ســاعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 29 مردادماه 
با حضور مســئوالن فدراسیون و ســازمان لیگ و 
نمايندگان باشگاه ها برگزار خواهد شد و اين در حالي 
است که به تازگي حسن رحیمی دارنده مدال برنز 
وزن 84 کیلوگرم رقابت های کشــتی آزاد جوانان 
قهرمانی آسیا به ويروس کرونا مبتال و در بیمارستان 
طالقاني بستري شده اســت. بايد ديد با وجود اين 
موضوع درنهايت ســتاد ملي مقابله با کرونا مجوز 

برگزاري لیگ را به کشتي مي دهد يا نه.
    

داوري هم ثبت نام كرد
افشــین داوری، سرپرست ســابق فدراسیون 
والیبال که سابقه رياست فدراسیون دوومیدانی را 
هم در کارنامه دارد، روز گذشته کانديدای رياست 
دوومیدانی شد. عالوه بر داوری، حمید فردين پور 
)نايب ريیس سابق دوومیدانی( هم با حضور در اين 
فدراســیون، ثبت نام کرد. همچنین ثبت نام مريم 
منظمي نايب ريیس فدراســیون وزنه برداري در 
انتخابات دوومیداني نیز قابل توجه به نظر مي رسد. 
داوري در حالــي در آخرين روز مهلت ثبت نام وارد 
گود شد که در انتخابات باطل شده اين فدراسیون 
به عنوان ريیس انتخاب شــده بود. حال بايد ديد او 
بار ديگر راي اعتماد مي گیرد يا نه. همچنین گفته 
مي شــود تالش هاي مجید کیهاني ريیس سابق 
اين فدراســیون براي بازگشــت به کرسي اش نیز 
ادامه دارد. حرف و حديث هــا درباره ريیس آينده 
فدراسیون دوومیداني بسیار زياد است و بايد ديد 
در نهايت مسند رياســت ورزش مادر به چه کسي 
مي رســد و آيا او مي تواند حواشي و مشکالت اين 
ورزش را حل و فصل کند يا نه. تا ظهر روز گذشــته 
مجید کیهانی، حبیب ا... دشتی، محمدرضا محققی، 
روح ا... محمــدی، مصطفی زرين افضل، هاشــم 
صیامی، ايوب بهتاج، حسین جاللی، حامد جواليی، 
مريم منظمی، کرمعلی ايرجی، حمید فردين پور و 

افشین داوری ثبت نام کرده  بودند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

زمانی اين باور در فوتبال ايران وجود 
داشــت که مربیان پخته و کارآزموده 
بايد از مرز 55 سالگی رد شده باشند. در 
حقیقت به نظر می رسید که باشگاه ها 
تمايلی برای کار کردن با ســرمربیان 
جوان ندارنــد و معتقدند که مربی بايد 
حتما به طــور کامــل از دوران جوانی 
عبور کرده باشــد. اســتفاده از مربیان 
مسن آنقدر جدی شده بود که حتی با 

يک طرح عجیب و من درآوردی، قانون 
منع به کار گیری مربیــان باالتر از 65 
سال در فوتبال ايران به راه افتاد. شايد 
اين طرح نیت بدی نداشت اما در عمل، 
بسیار ناامیدکننده به نظر می رسید و 
نشــان می داد که مديران تصمیم ساز 
در فوتبال ايران، عمال هیچ شناختی از 
واقعیت های فوتبال ندارند و تنها شیفته 
محدوديت های مختلف هستند. حاال 
اما همه چیز نشــان از يک تغییر بزرگ 
دارد. در بین 16 مربی فعلی باشگاه های 

مختلف لیگ برتر فوتبــال ايران، تنها 
»ســه مربی« از مرز 55 سالگی عبور 
کرده اند. امیر قلعه نويی 56 ساله، مجید 
جاللی 64 ساله و لوکا بوناچیچ 65 ساله، 
مســن ترين مربیان اين فصل فوتبال 
ايران به شمار می روند. نتايج اين فصل 
آنها، امیر را در يک قدمی خط پايان نشان 
می دهد و اوضاع برای مجید جاللی نیز، 
اصال ايده آل تر نیست. جاللی در چند 
تجربه قبلی نیز موفقیــت خاصی را به 
دست نیاورده و در گل گهر، انتظارها را 

برآورده نکرده اســت. لوکا بوناچیچ در 
يک بازه زمانی کوتاه، توانسته ذوبی ها 
را در لیگ ماندگار کند اما او هم چهره ای 
نیست که سهم زيادی از آينده لیگ برتر 
داشته باشد. شــايد ذوب با يک مربی 
به مراتب جوان تر نیز، در لیگ ماندگار 
می شد و کابوس ســقوط را از خودش 
دور می کرد. لوکا در سال های گذشته 
به لحاظ فنی، يک عقب گرد کامل را به 
نمايش گذاشته و نتوانسته با فوتبال روز 
دنیا هماهنگ شود. شايد مشکل بسیاری 

از مربیان مسن را بايد در چنین موضوعی 
خالصه کرد. اينکه آنهــا همراه با موج 
پیشرفت های روز، پیشرفت نمی کنند 
و خودشان را با آخرين تغییرات دنیای 

فوتبال، تطبیق نمی دهند.
لیگ برتر نوزدهم بــه جوالنگاهی 
برای مربیان جوان تبديل شــده است. 
مربیانی که شايد تجربه زيادی در اين 
پست نداشته باشند و شايد سال های 
زيادی از فعالیت شــان به عنوان مربی 
در لیگ برتر ســپری نشــود اما نشان 
داده اند که توانايی هــای قابل توجهی 
دارند. جواد نکونام برای سومین فصل 
متوالی، به عنوان ســرمربی در فوتبال 
ايران فعالیت می کنــد و برای دومین 
سال پیاپی، مشــغول کار در لیگ برتر 
است. جواد هنوز 40 ساله نشده اما سابقه 
صعود به لیگ برتر با نساجی، حضور در 
لیگ با همین باشــگاه و البته نشستن 
روی نیمکت فوالد در لیگ برتر را دارد. 
تجربه هايی که در اين سن و سال برای 
او شگفت انگیز به نظر می رسند. ستاره 
سابق اوساسونا و کاپیتان پیشین تیم 
ملی فوتبال ايران، قصد درجا زدن ندارد و 
می خواهد با تمام قدرت به همین مسیر 
ادامه بدهد. سرمربی سايپا نیز در لیگ 
نوزدهم، تنها 41 ســاله است. ابراهیم 
صادقی تیم جوانی ســاخته و توانسته 
چند مهره بااستعداد را به فوتبال ايران 
معرفی کند. موج اســتفاده از مربیان 
جوان حتی به استقالل و پرسپولیس 
هم سرايت کرده تا فرهاد در 44 سالگی 
بدون تجربه کاری در لیــگ برتر، مرد 
اول نیمکت آبی ها شود. مجیدی البته 
سابقه دستیاری در استقالل و نشستن 
روی نیمکــت تیم ملی امیــد را دارد. 
چهره هايی مثل سهراب بختیاری زاده، 
مهدی پاشازاده، تارتار، هومن افاضلی، 
عبدا... ويســی، يحیــی گل محمدی، 
سیروس پورموســوی، ساکت الهامی 
و بهنام ســراج نیز پیش از 50 سالگی،  

در لیگ برتر فعالیت می کنند. محمود 
فکری 51 ســاله هم بــه تازگی پس از 
چندين سال تجربه در سطوح پايین تر، 
حضور قدرتمندانه ای در لیگ برتر داشته 
است. البته که همه اين افراد قرار نیست 
به مربیان بزرگی تبديل شوند اما رسیدن 
میانگین سنی نیمکت ها در فوتبال ايران 
به زير 50 سال، يک اتفاق باورنکردنی به 

نظر می رسد.
اعتماد عمومی به گزينه های جوان 
برای نیمکت ها، حتما يک تحول بزرگ 
را در فوتبال ايران رقم خواهد زد. شايد 
بعضی باشــگاه ها نیز از انتخاب بعضی 
نفرات پشیمان شــوند اما احتماال يک 
مربی جــوان ديگــر را جايگزين آنها 
خواهند کرد. قیمت ارز هم اين وســط 
مزيد بر علت شده که حضور خارجی ها 
در لیــگ برتر، کم رنگ تر از همیشــه 
باشــد. با اين روند، دير يا زود روزی هم 
از راه می رســد که نیمکت تیم ملی به 
چهره های جوان داخلی سپرده شود. تا 
امروز همیشه وحشت »مربی داخلی« 
بر هواداران تیم ملی ســايه انداخته اما 
رفته رفته به مرحله ای خواهیم رسید که 
انتخاب مربی ايرانی برای اين تیم، ديگر 
ترسناك نباشد. چراکه در بین مربیان 
شاغل در لیگ برتر، چهره های مستعد و 

درخشان زيادی ديده می شود.

جوالن جوان ترها در نیمکت های لیگ برتری

40 سالگی!

اتفاق روز

سوژه روز

این فقط مدیران باشگاه یوونتوس نیستند که به اهمیت جوانسازی نیمکت شان پی برده اند. این فرهنگ از چندین 
سال قبل و پس از درخشش پپ گواردیوال و پس از آن با شاهکارهای زیدان، به صورت مسری در همه دنیا جدی گرفته 

شد. حاال حتی در لیگ برتر ایران هم مدیران باشگاه ها، اهمیت موضوع را درک کرده اند و مشغول سپردن تیم ها به افراد 
جوان تر هستند. ظاهرا حتی نگاه به مربیگری در تمام دنیا عوض شده و دیگر این مربیان جوان، پرانگیزه و پرجنب و جوش 

هستند که کار را دست گرفته اند و موفقیت های بزرگی را هم تجربه کرده اند.

اگر به رفتار مديران يا چهــره اعضای کادر 
فنی باشــگاه نگاه کنید، به نــدرت می توانید 
نشانه ای از امیدواری در اين تیم ببینید. جوزه 
ماريو بارتمئو خون هواداران را به جوش آورده 
و کیکه ستین، هرگز در حد و اندازه های جلوس 
روی نیمکت يکی از بزرگ ترين باشگاه های دنیا 
نشان نداده است. آنها در شــعارها فراتر از يک 
باشــگاه و در عمل، ضعیف تر از يک تیم محلی 
نشــان می دهند. آن چــه در کادر مديريتی يا 
روی نیمکــت اتفاق می افتد، مســتقیما روی 
سرنوشــت تیم تاثیر می گذارد اما تیمی که لئو 
مسی را داشته باشد، در هیچ مسابقه ای از پیش 
بازنده نیست. لئو مســی هم با تمام فرازمینی  

بودنش نمی تواند هر غیرممکنی را ممکن کند. 
او در تیم ملی آرژانتین هم نتوانســته قهرمان 
دنیا شــود اما اين روزها، هیچ کس نمی تواند از 
»بی تفاوتی« اين فوق ســتاره حرف بزند. لئو به 
آن چه در تیمش می گــذرد اهمیت می دهد. 
اگر خشمگین می شود، اگر فرياد می کشد، اگر 
علیه تصمیم های کادر فنی مصاحبه می کند و 
اگر دائما به نمايش های بارسا نهیب می زند، با 
تمام وجود می خواهد که بلوگرانا در فرم مطلوب 
فوتبال بازی کند. او همیشــه به دستاوردهای 
تیمی بیشتر از جوايز فردی اهمیت داده و دوست 
دارد قبــل از پايــان دوران فوتبالش، جام های 
بیشتری به دست بیاورد. مسی در جدال با ناپولی، 

آن روحیه شکســت ناپذيری اش را به نمايش 
گذاشت. در صحنه به ثمر رساندن گل، بارها با 
مزاحمت و خطای مدافعان حريف روبه رو شد و 
حتی تعادلش را هم از دســت داد اما بلند شد و 

تیر خالص را به ناپولی زد. حتی مردود 
شــدن گل دوم و خطای شــديد 

کالیدو کولیبالی، انگیزه اش را 
برای بــردن تغییر نداد. قبل 

از شروع بازی در رختکن، 
به تهییــج هم تیمی ها 
پرداخت و آنها را برای 
زدن »هشت گل« به 
ناپلی ها ترغیب کرد. 

او در اين بازی، يک 
کاپیتــان واقعی 

بود. اگــر اين روحیه 
در لیسبون تغییر نکند، هیچ کس 

نمی تواند شانس های قهرمانی 
يکی از بدترين بارســاهای يک 

دهه اخیر را نیز ناديده بگیرد.
دو برخورد اخیر بارسا با بايرن 
در لیگ قهرمانــان، دو روايت 
کامال متفاوت داشته اند. 
در اولین تقابل، مسی 
مصــدوم بــود و بــا 

آمادگی مطلوب فاصله داشت. بارسا 
در آلیانز تحقیر شد و بازی برگشت 
در حالی کلید خورد که اين ســتاره 

روی نیمکت نشسته بود و کامال عصبانی به نظر 
می ر سید. برخورد دوم چند سال بعد در حالی 
شــکل گرفت که لئو در اوج آمادگی بود. او اين 
بار چهره ديگری از خودش نشان داد و در همان 
بازی رفت با دو گل و يک پاس گل، مانوئل نوير 
را شوکه کرد. بارسا در دو تجربه اخیر روبه روی 
بايرن، يک بار به سختی شکست خورده و يک 
بار با پیروزی روحیه بخش، در مســیر قهرمانی 
اروپا قرار گرفته است. اساسا نبايد از تیم ستین 
انتظار زيادی داشت اما اين لئو مسی، حتی خاطر 
بايرن آماده را نیز آشفته می کند. در بارسا، هیچ 
بازيکنی به استانداردهای لئو نزديک هم نیست. 
او به عنوان يک ارتش تک نفره، مهیای مسابقه 
حســاس مرحله يک چهارم نهايی می شــود. 
مسی می خواهد تا روز آخر در لیسبون بماند و 
برای پنجمین سال متوالی، شانس بردن لیگ 

قهرمانان را از دست ندهد.

آریا رهنورد

قهرمانی نفت مسجدسلیمان و سقوط سپیدرود، مهم ترين 
اتفاق های اين هفته از لیگ يک بودند. هفته ای که شکست ملوان 
و باخت خانگی مس کرمان در آن، معادله های صعود و سقوط را به 
شدت پیچیده کرد. تا پايان لیگ يک، تنها يک هفته باقی مانده و 
همه چیز در هفته پايانی مشخص خواهد شد. هفته ای که تنش و 

اضطراب فوق العاده ای خواهد داشت.
توفان نارنجی

تیمی که به ازای هر مسابقه اش در اين فصل دقیقا »دو امتیاز« 
به دست آورده، با شايستگی راهش را به طرف لیگ برتر هموار 
کرده است. مس رفســنجان حاال هم صعودش را قطعی کرده 
و هم توانسته قهرمانی رقابت های لیگ يک را به دست بیاورد. 
تیمی که در فاصله يک هفته به پايــان بازی ها با نزديک ترين 
تعقیب کننده  اش، 6 امتیاز فاصله دارد و مقتدرانه در صدر جدول 
لیگ يک قرار گرفته است. اين باشگاه هرگز تجربه حضور در سطح 
اول فوتبال ايران را نداشته است. از استان کرمان، تیم هايی مثل 
مس کرمان و مس سرچشمه قبال در لیگ برتر به میدان رفته اند 

اما حاال مس رفسنجان را نیز بايد به اين فهرست اضافه کرد. آنها 
شروع درخشانی در اين فصل نداشتند اما با حضور محمد ربیعی 
روی نیمکت، جان تازه ای گرفتند و فصل را به بهترين شــکل 
ممکن تمام کردند. تیمی که دو مســابقه اول لیگ را بدون برد 
پشت سر گذاشته بود، در 6 مســابقه بعدی پنج بار برنده شد و 
خیلی زود شمايل يک تیم مدعی برای صعود را پیدا کرد. اين تیم 
از هفته هفدهم لیگ به بعد، ديگر تحت هیچ شرايطی از باالترين 
رده جدول جدا نشد و سرانجام توانست جام قهرمانی را به دست 
بیاورد. دو پیروزی يک بر صفر اخیر در دو بازی حســاس با فجر 
سپاســی و نود ارومیه، کرمان را پس از چند سال در لیگ برتر 

صاحب تیم کرده است.
مثلث عشقی برای لیگ برتر

لیگ يک، مربی سرشــناس کم ندارد. يکی از آنها رسول 
خطیبی اســت که در نیم فصل از ماشین سازی در لیگ برتر 
جدا شد تا خودش را به نیمکت آلومینیوم اراك برساند. او به 
عنوان سرمربی آلو، دو شکست ناباورانه را روبه روی هوادار و 
آرمان گهر پشت سر گذاشت اما با سه پیروزی متوالی، دوباره 
تیمش را احیا کرد. بازی بزرگ اين هفتــه لیگ يک، تقابل 

آلومینیوم با مس کرمان بود. اراکی ها در کرمان، حريف  شان 
را شکست دادند تا هم امتیاز با اين رقیب و البته با تفاضل بهتر، 
در جايگاه دوم جدول قرار بگیرند. اين دو تیم 60 امتیازی در 
کنار خوشه طاليی ساوه 59 امتیازی، بر سر دومین جايگاه 
صعود به لیگ برتر مبارزه سختی را در هفته پايانی پشت سر 
خواهند گذاشت. آلومینیوم با داماش گیالن مسابقه می دهد، 
مس کرمان که هدايتش را دستیار سابق يحیی گل محمدی 
يعنی مجتبی حســینی بر عهده دارد، به مصاف شهرداری 
تبريز می رود و خوشه طاليی ساوه، با هوادار روبه رو می شود. 
بازی های اين هفته فوق العاده حســاس به نظر می رســند. 
چراکه ممکن است تکلیف صعود با تفاضل گل مشخص شود 
و فعال تفاضل گل تیم خطیبی به اندازه سه گل بیشتر از تیم 
مجتبی حسینی است. بدون ترديد بايد نظارت ويژه ای روی 
ديدارهای هفته پايانی لیگ يک اعمال شود. چراکه اين لیگ 
همیشه حواشی  زيادی داشــته و احتمال ماجراهايی مثل 
تبانی در آن، اصال کم نخواهد بود. شکی وجود ندارد که با هر 
نتیجه ای، تیم های ناکام در مسیر صعود سالمت نتايج رقبا را 

زير سوال خواهند برد.
متخصص آقای گلی لیگ یک

صدر جدول گل زنــان لیگ يک، باز هــم در اختیار حمید 
کاظمی قرار دارد و اين موضوع، به هیچ وجه غافلگیرکننده به نظر 
نمی رسد. او که اين روزها برای تیم هوادار تهران توپ می زند و 

شاگرد رضا عنايتی است، قبال هم با پیراهن نساجی عنوان آقای 
گلی رقابت های دسته اول را تصاحب کرده است. حمید با 16 گل 
زده، اختالفی سه گله با نفر دوم يعنی حمید گلزاری دارد و بعید 
به نظر می رسد اين اختالف در هفته پايانی جبران شود. کاظمی 
همیشه يکی از مهره های درخشــان لیگ يک بوده اما در اين 
سال ها، هرگز به يک مهره قابل اعتنا در لیگ برتر تبديل نشده 
است. سرنوشت اين مهاجم گل زن انگار با لیگ يک گره خورده و 
او حاال در 32 سالگی، ديگر شانس چندانی برای حضور در لیگ 

برتر نخواهد داشت.
به رنگ حسرت

سقوط شــهرداری تبريز از لیگ يک، از مدت ها قبل قطعی 
شده بود و اين هفته سپیدرود رشت هم به اين باشگاه پیوست. 
سپیدرود سال های زيادی را در لیگ دو سپری کرده بود اما در 
يک روند توفانی و غیرمنتظره، ناگهــان خودش را به لیگ برتر 
رساند. از جشن صعود اين تیم به لیگ برتر، زمان زيادی سپری 
نشده و آنها دوباره به سطح سوم فوتبال ايران برمی گردند. همه 
مديرانی که هرگز برای اين تیم دل نسوزاندند، همه خبرنگارانی 
که چهره های موثر را از باشگاه فراری دادند و همه بازيکنانی که 
از جان و دل برای سپیدرود بازی نکردند، مقصر چنین وضعیتی 
هستند. اين سرنوشت باشگاهی است که بدون پول اداره می شود. 
تیمی که تا دل تان بخواهد عاشق دارد اما همیشه در حسرت يک 

مدير دلسوز است.

بارتمئو خون هواداران را به جوش آورده است

تنها یک اميد؛ ليونل آندرس مسی!

خرده روایت هایی از لیگ یک

جام نارنجی، سقوط سرخ!

موج استفاده از مربیان 
جوان حتی به استقالل و 
پرسپولیس هم سرایت 

کرده تا فرهاد در 44 سالگی 
بدون تجربه کاری در لیگ 

برتر، مرد اول نیمکت آبی ها 
شود. مجیدی البته سابقه 

دستیاری در استقالل و 
نشستن روی نیمکت تیم 

ملی امید را دارد
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