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یک برد آسان دیگر

تیم ملــی والیبال ایران در دومین مســابقه 
خود در رقابت های انتخابی المپیک قاره آسیا به 
مصاف قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه سه 
بر صفر به سود شاگردان کوالکوویچ خاتمه پیدا 
کرد. ایگور کوالکوویچ برای این مسابقه از ترکیب 
جواد کریمی، پوریــا یلی، مجتبی میرزاجانپور، 
مرتضی شریفی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد و 
محمدرضا موذن استفاده کرد تا به باتجربه های 

تیمش استراحت بدهد.
در ست نخســت امتیازهای ابتدایی مسابقه 
بسیار نزدیک بود تا اینکه جوانان ایران خود را در 
زمین مسابقه پیدا کردند و این ست در نهایت با 
نتیجه 28 بر 26 به سود ایران تمام شد. در ست 
دوم ترکیب ایران تغییری نکــرد. جوانان ایران 
در این ســت عملکرد بهتری داشتند. سرویس 
های خوب مجرد نتیجه بازی را هشــت بر پنج 
به ســود ایران کرد تا تیم ها به وقت اســتراحت 
فنی اول بروند. این ســت در نهایت با نتیجه 25 
بر 16 به نفع شــاگردان کوالکوویچ خاتمه پیدا 
کرد. سرمربی ازبکســتان تمام تالش خود را به 
کار گرفت تا اختالف تیم ها در امتیازهای پایانی 
ست سوم زیاد نشــود. در امتیاز هشت بر پنج به 
ســود ایران هر دو تیم به وقت اســتراحت فنی 
اول رفتند. برتری ایران ادامه پیدا کرد و قزاق ها 
بسیار جنگیدند تا اختالف را کم کنند، اما موفق 
نبودند. این ست در نهایت با نتیجه 25 بر 18 به 
سود ایران تمام شد. شاگردان کوالکوویچ در بازی 
نخست خود با نتیجه ســه بر صفر چین تایپه را 
شکست دادند. قزاقستان هم در بازی اول خود با 
نتیجه سه بر صفر مغلوب چین شد. در پایان این 
مسابقه مرتضی شریفی، دریافت کننده تیم ملی 
والیبال ایران با کسب 19 امتیاز توانست عنوان 
امتیازآورترین بازیکن میدان را به خود اختصاص 
دهد. همچنین تیم ایران در این بازی 43 امتیاز 
از اسپک، چهار امتیاز از دفاع روی تور، 10 امتیاز 
از سرویس مســتقیم و 21 امتیاز از اشتباهات 
حریف کسب کرد. در مقابل قزاقستان 28 امتیاز 
از اسپک، ســه امتیاز از دفاع روی تور، 10 امتیاز 
از سرویس مستقیم و 19 امتیاز از اشتباهات تیم 
ایران به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران امروز 
در سومین مسابقه خود باید از ساعت 15:30 به 

مصاف چین میزبان برود.
     

پلنگ جویبار قید المپیک را زد
مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی 
از صبح روز گذشته در حالی در پنج وزن نخست 
آغاز شد که در یکی از دیدارهای وزن 97 کیلوگرم 
رضا یزدانی باید مقابل اســماعیل نجاتیان روی 
تشک می رفت که حاضر به مبارزه نشد. با توجه به 
هشدارها و اولتیماتوم کادر فنی تیم ملی کشتی 
آزاد مبنی بر اینکه غایبــان جام تختی به عنوان 
مرحله مهم  انتخابی تیم ملی شانسی برای حضور 
در مســابقات آینده از جمله المپیک نخواهند 
داشت، به نظر می رســد یزدانی قید حضور در 
المپیک را زده باشــد. در دیگر دیدار حســاس 
صبح روز گذشته در وزن 65 کیلوگرم امیرمحمد 
یزدانی از ســد ایمان صادقی گذشت. کادر فنی 
تیم ملی نیز در جریــان دالیل غیبت این چهره 

شاخص کشتی ایران در این رقابت ها نبود.
     

صدرنشینان مهمان می شوند
هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار 
می شود و شهرهای آبادان، قزوین، مشهد، کرمان، 
شهرکرد، قم و اصفهان میزبان مسابقات خواهند 
بود. شــهرداری گرگان صدرنشین این هفته به 
شــهرکرد می رود و با رعد پدافند هوایی دیدار 
خواهد کرد. شاگردان شاهین طبع که در هفته 
قبل دیداری نزدیک را از مشــهد بردند، به نظر 
نمی رسد مقابل نماینده شــهرکرد کار سختی 
داشته باشند. پتروشیمی اما این هفته کار سختی 
در اصفهان مقابل شــاگردان مهران حاتمی در 
تیم ذوب آهن دارد و نفت دیگر تیم خوزستانی 
در آبــادان میزبــان نیروی زمینی قعرنشــین 
اســت.مهرام نیز که پیروزی خوبــی را مقابل 
اکسون کســب کرد، در هفته هفدهم به قزوین 
می رود. تیم شیمیدر نیز در قم میزبان توفارقان 
آذرشهر است. همچنین در دیگر دیدارهای این 
هفته آویژه صنعت پارســا به مصاف شهرداری 
 بندرعباس مــی رود و مس کرمان با اکســون 

دیدار می کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

ورزشگاه تینسوالنون در تایلند. همه 
چیز از این استادیوم شروع می شود. تیم 
امید امروز در این ورزشــگاه روبه روی 
تیم ملی امید ازبکســتان قرار خواهد 
گرفت. ایران از مسیر سختی به این جام 
رسیده است. تیم زالتکو کرانچار در گروه 
مقدماتی اش پس از عراق در رده دوم قرار 
گرفت و سرانجام خوش شانس بود که 
توانست به عنوان یکی از تیم های دوم، 

به این تورنمنت راه پیدا کند. این تیم تنها 
یک قدم کوچک با حذف  شدن در دور 
مقدماتی فاصله داشت. آن  چه به رقابت 
قهرمانی زیر 23 سال در آسیا اهمیت 
زیادی می بخشد، نقش این تورنمنت 
در مشخص  شدن تیم های صعودکننده 
به المپیک 2020 توکیــو خواهد بود. 
این تورنمنت با حضور 16 تیم مختلف 
در کشــور تایلند برگزار می شود. از هر 
گروه رقابت ها، دو تیم به مرحله بعدی 
می رسند و در نهایت ترکیب نیمه نهایی 

و فینال مشخص خواهد شد. سه تیم برتر 
این تورنمنت، به المپیک توکیو راه پیدا 
می کنند. در واقع مسابقه رده بندی این 
رقابت ها نیز اهمیت بسیار زیادی خواهد 
داشــت. البته این اتفاق در صورتی رخ 
می دهد که ژاپنی هــا به نیمه نهایی راه 
پیدا نکنند. از آن جایی که ژاپن به عنوان 
تیم میزبان به صورت اتوماتیک راهی 
المپیک شــده، در صورت رسیدن این 
تیم به نیمه نهایی، سه تیم دیگر مجوز 
حضور در المپیک را به دست خواهند 

آورد. ایران در یک گروه بسیار سخت در 
این تورنمنت، با ازبکستان، چین و کره 
جنوبی دیدار خواهد کرد. هر سه رقیب 
تیم حمید استیلی در مرحله گروهی، از 
قدرت های آسیا در رده پایه و از مدعیان 
قهرمانی رقابت ها به شمار می رود. به نظر 
می رسد عبور از این مرحله، بسیار دشوار 
باشد. با این حال در صورت رد شدن از 
دور گروهی، کار ایــران در یک چهارم 
نهایی نسبتا راحت تر خواهد بود. چراکه 
تیم های اول و دوم گروه تیم ملی امید 

باید در دور بعدی با یکــی از تیم های 
گروه ویتنام، کره شمالی، اردن و امارات 

مسابقه بدهند.
 حمید اســتیلی 23 بازیکن را برای 
جام ملت های زیر 23 ســال آسیا، به 
تایلند برده اســت. روی خــط دروازه 
ایران معــراج اســماعیلی را در اختیار 
دارد. پدیــده این فصل باشــگاه ذوب 
البته به دلیل مصدومیت، دیدار امروز با 
ازبکستان را از دســت می دهد تا از بین 
حبیب فرعباســی و مهدی نوراللهی 
یک نفر امــروز روی خــط دروازه قرار 
بگیرد. فرعباسی در نفت مسجدسلیمان 
حضور دارد و نوراللهی یکی از گلرهای 
این فصل باشگاه سایپا به شمار می رود. 
بازوبند کاپیتانی امیدها به امید نورافکن 
سپرده شده اســت. هافبکی که فصل 
درخشانی را در باشگاه سپاهان پشت سر 
گذاشته و بدون تردید، یکی از بهترین 
مهره های لیگ هجدهم بوده اســت. 
درخشان ترین بازیکن امیدها در لیگ 
نوزدهم اما »مهدی قائدی« اســت که 
توانسته بیشترین گل و بیشترین پاس 
گل در این فصــل را به نام خودش ثبت 
کند. در واقع ستاره های تیم ملی امید 
نه تنها در تیم های شان نیمکت نشین 
نیستند، بلکه بسیاری از آنها مهم ترین 
بازیکن تیم باشگاهی شان نیز به شمار 
می روند. گروهی از این بازیکنان، حتی 
تجربه بین المللی نیز داشــته اند. رضا 
شکاری، مدتی در لیگ روسیه توپ زده 
و حاال برای تراکتورســازی تبریز بازی 
می کند. مهدی خانی بعد از درخشش 
ویژه در پدیده مشــهد، راهی فوتبال 
کرواسی شده و خیلی زود فرصت لژیونر 
شدن را به دســت آورده است. اللهیار 
صیادمنش نیز در فوتبال ترکیه حضور 
دارد و در صورت رســیدن به المپیک، 
می تواند فرصت خوبی را برای دیده شدن 
به دست بیاورد و شاید تصمیم مربیان 

باشگاه فنرباغچه را تغییر بدهد. از محمد 
محبی و علی شجاعی نیز نباید به سادگی 
غافل شــد. محبی در کوتاه ترین زمان 
ممکن، پیراهن تیم ملی بزرگساالن را 
به دست آورد و یکی از مهره های محبوب 
مارک ویلموتــس در فوتبال ایران بود. 
شجاعی نیز در نساجی، فراتر از حد انتظار 
ظاهر شده و شمایل یک استعداد قابل 
توجه را بروز داده است. این نسل، نسل 
پرستاره ای به نظر می رسد اما رسیدن 
به المپیک، هنوز هم به اندازه گذشــته 

دشوار است.
تیم ملی امیــد، ماجراهای عجیبی 
را پشت سر گذاشته اســت. این تیم از 
زمان شــروع دور مقدماتی بازی های 
قهرمانی زیر 23 سال آسیا، سه سرمربی 
مختلف داشته اســت. نحوه رسیدن 
حمید اســتیلی به نیمکت نیز چندان 
مبتنی بر شایستگی نبوده است. با این 
وجود ستاره های امید هنوز می توانند 
در تایلند، دست به کارهای بزرگی بزنند 
و همه معادله ها را به هم بریزند. شــاید 
این نسل، طلسمی را باطل کند که در 
دهه های گذشــته، هرگز دست از سر 

فوتبال ایران برنداشته است.

امروز؛ شروع ماموریت امیدها برای طلسم شکنی

ناامیدمان نکنید!

اتفاق روز

چهره به چهره

اولین مسابقه تیم ملی امید در رقابت های جام ملت های زیر 23 سال آسیا، امروز مقابل ازبکستان برگزار می شود. 
همزمان با رقابت والیبالی ها برای رسیدن به المپیک، تیم ملی امید نیز امروز راهش را برای حضور در توکیو آغاز خواهد 

کرد. شاگردان استیلی امروز با تیمی روبه رو می شوند که این سال ها در رده پایه، همیشه یکی از قدرت های اصلی قاره به 
شمار رفته است. شاید نتیجه این بازی، خیلی زود مشخص کند که ستاره های این نسل از فوتبال ایران، برای شکستن یک 

طلسم بزرگ و تاریخی، چقدر توانایی دارند و چقدر آماده هستند.

»وقت گذراندن با خانواده«. ایــن دلیل خداحافظی دنیله 
ده روســی از فوتبال از زبان خودش بود. هافبک ایتالیایی حاال 
برای همیشــه فوتبال را کنار گذاشته اســت. برخالف آن چه 
انتظار می رفت، ده روسی فوتبالش را در باشگاه رم تمام نکرد و به 
بوکاجونیورز آرژانتین رفت اما تردیدی وجود ندارد که او همچنان 
یکی از اسطوره های تاریخ باشگاه رم و گالدیاتور دوم هواداران این 
تیم، پس از فرانچسکو توتی است. وداع او با فوتبال چند سال بعد از 
خداحافظی توتی، نشان از پایان یک عصر برای باشگاه رم دارد. این 
دو بازیکن در کنار هم، سال ها برای جالوروسی جنگیدند و حاال 

دیگر در زمین فوتبال دیده نخواهند شد. دنیله یک فوتبالیست 
بزرگ و یک هافبک فوق العاده بود. او از سال 2000 جذب آکادمی 
رم شد و 19 سال تمام برای این باشگاه به میدان رفت. نقطه عطف 
دوران فوتبال ده روسی هم مثل بسیاری دیگر از ستاره های بزرگ 
فوتبال ایتالیا، با قهرمانی در جام جهانی 2006 آلمان رقم خورد. او 
یکی از ستاره های اصلی آتزوری در مسیر رسیدن به این قهرمانی 
تاریخی بود. دنیله در یک خانواده کامال فوتبالی رشد کرد. پدر 
او آلبرتو ده روسی، بازیکن سابق باشگاه رم بود. ده روسی اگرچه 
یک زندگی خانوادگی ناموفق را تجربه کرده بود، در زمین فوتبال 

دائما موفق تر می شد. او برای سال ها پیراهن شماره چهار باشگاه 
رم را بر تن داشت اما پس از تولد دخترش در تاریخ 16 ژوئن، این 
شماره پیراهن را برای خودش انتخاب کرد. بدون تردید دنیله، 
یکی از بهترین هافبک ها در عصر خودش به شمار می رفت.یک 
هافبک کامل که هم خوب تکل می زد، هم با سر باال فوتبال بازی 
می کرد، هم خوب پاس می داد و هم یک شوت زن معرکه بود. او 
هم در طراحی ضدحمالت تبحر داشت و هم در بازپس گیری توپ 
از رقبا، یک نابغه محسوب می شــد. ده روسی به جز فوتبال، به 
خاطر رفتارهای خاص و متفاوتش نیز شناخته می شد. او پس از 
قهرمانی در جام جهانی 2006، مدال طالیش را به یکی از اعضای 
تدارکات تیم ملی ایتالیا اهدا کرد! دوران فوتبال ده روسی، سرشار 
از افتخارات بزرگ نیست. او به جز قهرمانی جام جهانی، تنها دو 
بار قهرمان جام حذفی ایتالیا و یک بار، قهرمان سوپرکاپ ایتالیا 

شده است. در 19 سال بازی با پیراهن رم، او هرگز نتوانست جام 
قهرمانی سری آ را لمس کند. راز جاودانگی دنیله برای رمی ها 
را باید در وفاداری اش جست وجو کرد. او همیشه پیشنهادهای 
خوبی داشت تا رم را به مقصد یک باشــگاه بزرگ تر ترک کند. 
یوونتوس، رئال مادرید، اینتر، چلسی و منچستریونایتد هرکدام در 
مقطعی برای جذب این ستاره تالش کردند و هر بار با پاسخ منفی 
او روبه رو شدند. او برای بردن جام یا گرفتن دستمزد بیشتر، حاضر 
به ترک باشگاه رم نبود و در این سال ها در پست های مختلفی برای 
این تیم به میدان رفت. جدایی اش از رم نیز وقتی اتفاق افتاد که 
خود جالوروسی تمایلی به حفظ او نداشت. نام او به عنوان یکی از 
بهترین هافبک ها در دنیای فوتبال باقی خواهد ماند. یک ستاره 
که وفاداری، هیچ وقت برایش از مد نیفتاد! یک بازیکن بزرگ که با 

هیچ پیشنهادی، برای ترک خانه اش وسوسه نشد.

آریا رهنورد

از شواهد این طور پیداست که گابریل کالدرون، 
دیگر به فوتبال ایران برنمی گردد. او هم درســت 
مثل استراماچونی در مواجهه با بدقولی ادامه دار 
باشگاه، قراردادش را فسخ کرده و حتی دستیارانش 
را به ترک تهران واداشته است. مدیران باشگاه نه با 
خواسته های او کنار آمدند و حقوقش را در وقت 
مناسب پرداخت کردند و نه حاضر به کنار گذاشتن 
افشین پیروانی از تیم شان بودند. به نظر می رسد 
یکی،دو بازیکن خاص و البته سرپرست تیم، نقش 
زیادی در پروژه فراری  دادن کالدرون بازی کردند. 
به نظر می رسد این شروع یک عصر جدید در تاریخ 
فوتبال ایران باشــد. عصری که ظاهرا قرار است 

بدون مربی خارجی سپری شود.
احتمال »نیامدن« کالدرون به پرسپولیس، 
حاال به مراتب بیشــتر از »آمدن« او شده است. 
باشگاه هرگز به وعده هایش در مورد این مربی عمل 
نکرد، بعضی از افراد درون مجموعه پرسپولیس که 
از شروع فصل همواره خبرهای مربوط به ترکیب 
تیم را به رسانه  ها منتقل می کردند، حاال از جدایی 
مرد آرژانتینی اســتقبال می کنند. این ماجرا با 

نوعی بی تفاوتی از ســوی هواداران روبه رو شده 
و همین اتفاق، جســارت کافی را به انصاری فرد 
و همکارانش داده تا نگران عواقب فســخ قرارداد 
کالدرون نباشند. شاید اگر هوادارها در روزهای 
گذشــته کمی ســروصدا به راه می انداختند و 
باشگاه را تحت فشار قرار می دادند، پرسپولیس 
چاره ای جز مذاکره دوباره با کالدرون نداشت اما 
بی تفاوتی در بین هوادارها، موجب شد که باشگاه 
تمایل چندانی به بازگشت مرد آرژانتینی نداشته 
باشد. در اســتقالل هم چنین ماجرایی به وقوع 
پیوست و آندره آ استراماچونی نتوانست رفتارهای 
غیرحرفه ای باشگاه را در مورد دستمزدش تحمل 
کند. او البته تا نیم فصل صبر نکرد و سه هفته زودتر، 
تصمیم به ترک فوتبال ایران گرفت. استقاللی ها از 
شروع نیم فصل دوم، با هدایت فرهاد به مصاف رقبا 
خواهند رفت. چهره ای که از مدت ها قبل در انتظار 
بازگشت به باشگاه محبوبش بود. سرخابی ها در 
زمســتان، از مربی خارجی به طرف مربی ایرانی 
رفته اند و این حرکت، در باشگاه های دیگر نیز کم و 
بیش دیده می شود. تراکتورسازی بعد از مصطفی 
دنیزلی، »ساکت الهامی« را روی نیمکت نشاند. او 
مربی موقت تبریزی ها به شمار می رفت اما با چند 

نتیجه خوب، رد پایش را در این باشگاه محکم کرد. 
حاال الهامی تا پایان فصل به عنوان سرمربی دائمی 
باشگاه برگزیده شده است. ماشین سازی هم پس 
از جدایی رســول خطیبی، تمایلی به جذب یک 
مربی خارجی نداشت و تصمیم گرفت با احد شیخ 
الری قرارداد امضا کند. مردی که در فوتبال ایران 
یک چهره چندان شناخته شده نیست. با فرض 
برنگشتن گابریل کالدرون، حاال از 16 تیم حاضر 
در لیگ برتر نوزدهم، تنها یک تیم از مربی خارجی 
استفاده می کند و بعید نیست دیر یا زود، پرونده 
حضور دراگان اسکوچیچ در صنعت نفت آبادان 
نیز بسته شود. او فعال آخرین خارجی مقاوم فوتبال 
ایران است اما به نظر می رسد این مقاومت هم دوام 

چندانی نخواهد داشت.
لیگ برتر در هیچ دوره ای، از مربیان خارجی 
خالی نبوده اما ظاهرا قانونی نانوشته اخیرا در همه 
باشگاه های ایرانی مورد توجه قرار گرفته و آن، عدم 
استفاده از گزینه های خارجی برای نیمکت است. 
در شروع فصل، وینگو بگوویچ، مصطفی دنیزلی، 
آندره آ اســتراماچونی، گابریل کالدرون و مارک 
ویلموتس همگی مشــغول کار در فوتبال ایران 
بودند اما ظرف چند ماه، همه آنها به دالیل مختلف 
از این فوتبال جدا شدند. این روند اصال نمی تواند 
»اتفاقی« باشد. به نظر می رسد اراده ای وجود دارد 
که پای مربیان خارجی را از فوتبال ایران جدا کند. 
ماجرای پرداخت دستمزد این مربی ها، شاید یکی 
از عوامل دور شدن باشــگاه ها از آن باشد. باشگاه 

حتی اگر این دســتمزد را نیز پرداخت کند، باز 
هم رسیدن آن به مربی در شرایط فعلی تحریم ها 
دشوار خواهد بود. از طرف دیگر مربیان نیز به محض 
دریافت این پول ها در حساب های خارجی شان، 
باید در مورد اتهام پولشویی پاسخ بدهند. از سوی 
دیگر این مربیان، اساسا با بی نظمی کنار نمی آیند 
و از آن جایی که به سرعت در بین هواداران فوتبال 
ایران پایگاه اجتماعی پیدا می کنند، دائما مشکالت 
مدیریتی را به زبان می آورند و نمی دانند که مدیران 
لیگ برتر، اصال چهره های انتقادپذیری نیستند. 
در این فوتبال، یک مربی خارجی حتی این اجازه 
را ندارد که از رفتار سرپرســت تیم در رختکن و 
روی نیمکت، ابزار نارضایتی کند. مدیران ترجیح 
می دهند یک مربی ایرانی را در راس کار قرار بدهند 
که اهل اعتراض نباشد و همه چیز را بپذیرد و با هر 

تغییری نیز کنار بیاید. بدون تردید فوتبال ایران 
به لحاظ مالی، در یک دوره ســخت و جانکاه قرار 
گرفته اما قطع همــکاری با مربیان خارجی، یک 
برخورد ســاده لوحانه با این دوره سخت به شمار 
می رود. فشار این دوره خاص، می تواند باشگاه ها را 
وادار به کار بیشتر، درآمدزایی بیشتر، فعالیت های 
اقتصادی بیشتر و پیشرفت بیشتر کند اما اینجا 
عمال باشگاه ها ترجیح می دهند هزینه های شان 

را کم کنند.
 افراد قدرتمند در چنین مواقعی، به ســراغ 
طرح هایی می روند که آینده حضور مربیان خارجی 
در فوتبال را بیمه کند و افــراد ضعیف، چاره ای 
به جز اســتفاده از مربی ایرانی را پیش روی خود 
نمی بینند. متاسفانه به نظر می رسد همه مدیران 

فوتبال ایران، به گروه افراد ضعیف تعلق دارند.

دنیله ده روسی از دنیاي بازیگري خداحافظي کرد

وداع با گالدیاتور دوم!

درباره آغاز یک عصر تازه در فوتبال ایران

ورود مربی خارجی ممنوع!

از آن جایی که ژاپن به 
عنوان تیم میزبان به صورت 

اتوماتیک راهی المپیک 
شده، در صورت رسیدن 

این تیم به نیمه نهایی، سه 
تیم دیگر مجوز حضور 
در المپیک را به دست 

خواهند آورد. ایران در یک 
گروه بسیار سخت در این 

تورنمنت، با ازبکستان، 
چین و کره جنوبی دیدار 

خواهد کرد
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