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هفته آخر میزبانی ارومیه
تیم ملی والیبال بعد از دو بازی مقابل کانادا 
و لهســتان در ســومین دیدار هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال باید از امروز ساعت 18:30 به 
مصاف روسیه برود. شاگردان ایگور کوالکوویچ 
بعد از پنج برد و فقط یک باخت به هفته ســوم 
آمدند و در آغاز این هفتــه مقتدرانه و با نتیجه 
سه بر صفر کانادا را پشت سر گذاشتند آنها دیروز 
عصر هم لهســتان را در پیش داشتند. بازی که 
والیبالیســت های ایران در آن با مصدومیتی به 
میدان رفتند که توسط هواداران خودی که دنبال 
عکس سلفی بودند، نصیب شان شد. بعد از بازی 
امروز بر خالف آنچه تصور می شــد که تیم ملی 
مستقیما برای بازی های هفته چهارم به اردبیل 
برود، کاروان تیم ایران به تهران برمی گردد و بعد 
از توقف کوتاهی راهی اردبیل خواهد شــد. در 
اردبیل جمعه 31 خرداد بــازی ایران با پرتغال، 
شنبه یک تیر ایران با استرالیا و یکشنبه دوم تیر 
دیدار ایران با فرانسه برگزار می شود که ساعت 
همگی بازی ها 18:30 بعد از ظهر است. با نتایجی 
که تیم ایران تا اینجا گرفته صعودش به فینال این 

دوره بسیار متحمل به نظر می رسد.
    

 اردوی بسکتبال 
بدون بازیکن دورگه

اردوی تیم ملی بســکتبال کشورمان برای 
حضــور در جام جهانــی 2019 چین از صبح 
دیروز در سالن بســکتبال آزادی آغاز شد. در 
این اردو که 19 نفر دعوت شده بودند تنها آرون 
گرامی پور  بازیکن دورگه تیم ملی غایب است. 
در ابتدای تمرین مهران شاهین طبع سرمربی 
تیم ملــی دقایقی برای بازیکنــان به صحبت 
پرداخت و شــرایط تیم ملی و اردو را برای آنها 
یادآوری کــرد. اما حامد حــدادی مهم ترین 
چهره تمرین بود. این سنتر 218 سانتی متری 
که در ماه های اخیر با فدراسیون و کادرفنی به 
اختالف خورده بود و ناباورانه از ســرمربی تیم 
ملی برای آخرین بازی های انتخابی جام جهانی 
»نه« شــنید، در تمرین حاضر شد تا مشخص 
شود مشکل او حداقل موقتی و برای حضور در 

جام جهانی رفع شده است.
    

بنا سهمیه می خواهد نه سکو
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
می گوید:»وضعیت مــان از چیــزی که تصور 
داشتم بهتر است و خیلی بیشتر و جلوتر هستیم. 
شــرایطی که وجود دارد و نفراتی که دیدیم از 
ستارگان قبلی کشتی فرنگی چیزی کم ندارند، 
فقط باید ذهنیت برنده بودن را در آنها به وجود 
آوریم. در این مدت در هر چهار مســابقه ای که 
شرکت کردیم روی سکو رفته ایم در ترکیه دوم، 
در مجارســتان دوم، در قهرمانی آسیا اول و در 
قزاقستان دوم شدیم.« او افزود:»متاسفانه برخی  
مباحثی که مطرح می شود کارشناسی نیست 
و از روی غرض است. اینکه می گویند چرا برای 
کســب رنکینگ فرنگی کاران به تورنمنت های 
بیشتری اعزام نشدند. باید دو هدف را در مسابقات 
جهانی در نظر بگیریم، اول اینکه آیا می خواهیم 
روی سکو برویم و نســبت به سال گذشته چند 
پله باالتر بیاییم که اعتقاد دارم به راحتی به این 
موضوع دست پیدا می کنیم، اما از نظر المپیکی 
راضی هستم که روی سکوی جهانی نرویم، اما 
تمام سهمیه المپیک را بگیریم، هر چند می دانم 
سرزنش می شــوم و انتقاد می کنند، اما باز هم 
راضی هستم تا خیال مان بابت سهمیه ها راحت 
شود. همچنین تاخیر در  انتخابات بدترین اتفاقی 
است که می تواند قبل از المپیک رخ دهد که در 

سه دوره اخیر گریبان کشتی را گرفته است.«
    

 برد دوم منصوریان 
در لیگ چین

الهه منصوریان که همراه با تیم شــانگهای 
در لیگ حرفه ای چین به مبارزه می پردازد در 
دومین رقابت خود به مصاف حریفی از کشور 
میزبان رفــت و با ناک اوت به پیروزی دســت 
یافت. وی در این خصوص گفت:»برایم فرقی 
نمی کند که برابر چه حریفی به میدان می روم و 
هدفم کسب پیروزی در تمامی مبارزات است. 
در این مبارزه نیز، ضربات زیادی به حریفی وارد 
کردم و در نهایت با ضربه مشتی که زدم، رقیب 
نقش بر زمین شد. به زودی به ایران بازخواهم 
گشــت تا در اردوهای آماده ســازی تیم ملی 
حضور یابم. می خواهم با موفقیت در مسابقات 
انتخابی تیم ملی به ترکیب اصلی نزدیک شوم 
و در مسابقات قهرمانی جهان، افتخار دیگری 
برای ووشوی ایران کســب کنم.« او برخالف 
بعضی لژیونرها قدرشناسی از تیم ملی و دینی 

که دارد، فراموش نکرده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

از آندره آ تا عمو مصطفی
از توصیــه فدراســیون فوتبال به 
باشــگاه ها برای عدم همکاری با مربی 
خارجی در شــرایط نه چندان مساعد 
اقتصادی، زمان زیادی سپری نشده اما 
دو باشــگاه ظرف چند روز، با دو مربی 
خارجی به توافق رسیده اند. استقالل 
سرانجام قرارداد گزینه ایتالیایی اش را 
رسمی کرد و تراکتوری ها نیز به سراغ 
امضای قــرارداد با مصطفــی دنیزلی 
رفتند. دنیزلی برای سومین بار در دوران 

مربیگری، به ایران سفر می کند تا هدایت 
قرمزهای تبریز را بر عهده بگیرد. او در 
دوران حضور روی نیمکت پرسپولیس، 
هیچ جامی به دست نیاورد اما به خاطر 
نمایش های هجومی تیمش، همواره 
مورد ســتایش قرار می گرفت. بدون 
تردید حضور دنیزلــی، جذابیت های 
فصل جدید لیگ برتر را چندبرابر خواهد 
کرد. چراکه حاال دیگر تراکتورسازی با 
جدیت به دنبال قهرمانی لیگ خواهد 
بود. استراماچونی نیز می تواند انتخاب 
جذابی برای استقالل تلقی شود. او که 
سابقه مربیگری در باشگاه اینتر را دارد، 

پس از چند سال بدون تیم ماندن حاال 
مورد توجه فوتبال ایــران قرار گرفته 
اســت. آندره آ در کنار زمیــن، همواره 
یک مربی جذاب بوده اما تا امروز نتایج 
خوبی به دست نیاورده و حاال برای نجات 
کارنامه کاری اش به ایران سفر خواهد 
کرد. حضور مربیانی در قواره های او، به 
شور و حال بیشتر فوتبال ایران کمک 
می کند. اگر اتفاق خاصی در باشــگاه 
پرسپولیس رخ ندهد، برانکو ایوانکوویچ 
نیز روی نیمکــت قرمزها باقی خواهد 
ماند. او تیمش را در ســه فصل گذشته 
در باالترین جایگاه جــدول قرار داده و 

با پرســپولیس، نتایج خارق العاده ای 
به دست آورده اســت. پروفسور البته 
تنها مربی کروات فصــل جدید لیگ 
برتر محسوب نمی شود. وینگو بگوویچ 
ســال ها بعد از ناکامی در پرسپولیس، 
حاال با گل گهر ســیرجان به سطح اول 
فوتبال ایران رســیده و در فصل جدید 
روی نیمکت این باشگاه حضور خواهد 

داشت.
غریبه  ای در میان جمع

پرســپولیس، تراکتورســازی و 
استقالل، بخشی از نبرد قهرمانی فصل 
جدید را خواهند ساخت تا برانکو، دنیزلی 

و استراماچونی خیلی زود وارد یک بازی 
حساس و پیچیده شــوند. با این وجود 
یک مربی ایرانی نیز در جنگ قهرمانی 
حضور دارد. امیر قلعه نویی و تیمش فصل 
گذشته در رده دوم لیگ برتر ایستادند و 
به نیمه نهایی جام حذفــی نیز راه پیدا 
کردند اما در نهایت هیچ جامی به دست 
نیاوردند. ســپاهان این روزها با قدرتی 
مثال زدنی، مشــغول خرید بازیکن در 
بازار تابستانی نقل و انتقاالت است و برای 
درخشیدن در لیگ نوزدهم، از هر باشگاه 
دیگری آماده تر به نظر می رسد. ژنرال 
در اولین فصل حضور در سپاهان، قول 
قهرمانی نداد اما بدون شــک حکایت 
فصل دوم، متفاوت خواهد بــود. او در 
فصل تازه با فشار انتظارات روبه رو خواهد 
شــد و تنها برای قهرمانی لیگ مبارزه 

خواهد کرد.
جوان اول ها

ابراهیم صادقی که پس از برکناری 
علی دایی به عنوان مربی موقت سایپا 
انتخاب شــده بود، قراردادش را با این 
باشگاه دائمی کرد. نارنجی وفادار حاال 
در پستی تازه در خدمت باشگاه سایپا 
خواهد بود. لیــگ نوزدهم، یک محک 
جدی برای این مربی جوان و کم تجربه 
به شمار می رود. جواد نکونام نیز در این 
فصل دومین تجربه سرمربیگری در لیگ 
برتر را با فوالد پشت سر می گذارد. او در 
نیم فصل اول لیگ هجدهم، روی نیمکت 
نساجی نشســت و در پایان نیم فصل 
از این باشگاه جدا شــد. نکو خیلی زود 
بازیکنان مدنظرش را بــرای فوالد به 
خدمت گرفته و امیدوار اســت تیمش 
را به رده هــای باالی جــدول نزدیک 
کند. ابراهیم صادقی و جــواد نکونام، 
شــاید امروز در جایگاهی ایستاده اند 
که یــک روز یحیــی و علیمنصور نیز 
تجربه اش کرده اند. مردانی که حاال دیگر 
به مرز پختگی رسیده اند و تجربه کافی 
را برای هدایت تیم های شان در اختیار 

دارند. گل محمدی و منصوریان فصل  
فوق العاده ای را پشــت سر گذاشته اند. 
یحیی با پدیده، به پدیده فصل گذشته 
لیگ تبدیل شد و تیمش را به سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا رساند. سهمیه ای 
که برای جذب ستاره ها به پدیده کمک 
خواهد کرد. تیم او در تمام فصل، فوتبالی 
به شدت چشــم نواز و تماشایی بازی 
می کرد. علیمنصور نیــز در اصفهان، 
ناجی ذوب آهــن بحران زده شــد و با 
نتایجی درخشان، این تیم را از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان نیز عبور داد. در 
این فصل، همه در انتظار درخشش این 

دو سرمربی پراستعداد هستند.
چهره های آشنا

حســین فرکی در فصــل جدید، 
همچنان روی نیمکت پیــکان دیده 
خواهد شــد. رضا مهاجری نیز با وجود 
تغییرات مدیریتی باشگاه ماشین سازی، 
همچنان ســرمربی این تیم محسوب 
می شــود. عبدا... ویســی که توانست 
شاهین را به لیگ برتر بیاورد، سرمربی 
تیم تازه وارد بوشهری خواهد بود و فراز 
کمالوند نیز پس از مدتی دوری از سطح 
اول فوتبال ایران، در فصل تازه هدایت 
پارس جنوبی جم را بــر عهده خواهد 
داشت. همه این نفرات، چهره هایی آشنا 

برای لیگ برتر به شمار می روند.

نگاهی به ترکیب نیمکت های لیگ برتر نوزدهم

چهار-چهار-چهار!

نکته به نکته

چهره به چهره

استراماچونی و مصطفی دنیزلی، تازه ترین صیدهای لیگ برتر ایران به شمار می روند. با حضور این دو چهره 
سرشناس، فوتبال ایران در لیگ نوزدهم حداقل چهار سرمربی خارجی خواهد داشت. تکلیف نیمکت های نساجی، 
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان نیز هنوز روشن نشده است. در میان تیم های حاضر در لیگ برتر، چهار تیم 

سرمربی شان را درست پس از پایان فصل تغییر داده اند. به نظر می رسد در این فصل نیز همانند فصل گذشته، نیمکت ها 
چندین بار در طول فصل دستخوش تغییر شوند.

 آریا رهنورد

هواداران پرسپولیس از سیاست های نقل و انتقاالتی باشگاه 
راضی نیستند. درست در روزهایی که رقبا دائما در حال امضای 
قراردادهای جدید دیده می شوند، پرسپولیس هنوز خرید هیچ 
بازیکن تازه واردی را قطعی نکرده است. آنها انتظار دارند مدیران 
باشــگاه دائما در حال جذب نفرات جدید دیده شوند اما شاید 
بزرگ ترین دلیل موفقیت باشگاه در چند سال گذشته، درست 
همین رفتاری است که امروز مورد نقد قرار می گیرد. پرسپولیس 
همچنان به »ثبات« تکیه می کند و عالقــه ای به زیر و رو کردن 
ترکیبش ندارد. کوچک  کردن جلسه های تمرینی، همواره یکی 
از عالقه های جدی برانکو ایوانکوویچ بوده است. او به جای استفاده 
از نفرات متعدد در تمرین ها، ترجیح می دهد با مهره های ثابت و 
ذخیره تیم تمرین کند و اجازه شلوغ شدن به تیمش ندهد. نقشه 
او در فصل نقل و انتقاالت نیز همواره همین بوده است. حتی پس 
از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس در پایان محرومیت 
نیز، این تیم با سرعتی دیوانه وار بازیکن نخرید و رفتاری معقول در 

بازار نقل و انتقاالت از خودش نشان داد. وقتی برانکو با پرسپولیس 
قرارداد امضا کرد، این تیم در بخش های مختلف زمین مشکالت 
بزرگ زیادی داشت. قرمزها نیازمند یک بازسازی بزرگ بودند و 
ترکیب جدیدشان به مرور زمان ساخته شد. از ترکیب اصلی این 
روزهای پرسپولیس، فقط احمد نوراللهی و علی علیپور پیش از 
پروفسور در عضویت پرسپولیس بودند و 9 بازیکن دیگر با نظر 
این مربی جذب شدند. او ظرف چند سال، ترکیب ایده آلش را در 
پرسپولیس به وجود آورد و اجازه نداد که این ترکیب مدام به هم 
بریزد. تغییرات همیشگی، یکی از مهم ترین دالیل نتیجه نگرفتن 
قرمزها در لیگ قهرمانان آسیا بود اما آنها به کمک ثبات در ترکیب 
در طول چند سال، حتی به فینال مهم ترین تورنمنت باشگاهی 
فوتبال آسیا نیز رسیدند. پرسپولیس پروفسور به تدریج ساخته 
شده و حاال ترکیبی غبطه برانگیز برای تیم های رقیب دارد. حفظ 
بازیکنان اصلی، مهم ترین ماموریت این باشگاه در بازار تابستانی 
نقل و انتقاالت خواهد بود. شاید رقبایی مثل سپاهان، استقالل و 
تراکتورسازی با توجه به دور شدن از نتایج مدنظر در فصل گذشته، 
چاره ای به جز سپری کردن یک پنجره پررفت و آمد پیش روی 

خودشان نبینند اما برای پرسپولیس، اوضاع کامال متفاوت به نظر 
می رسد. این تیم هیچ دلیلی برای به وجود آوردن انقالب در ترکیب 
اصلی اش ندارد و باید درست مثل ســال های گذشته، با تغییر 
حداقلی آماده فصل جدید رقابت های لیگ برتر شود. پرسپولیس 
حاال در نقطه ای ایستاده که بسیاری از حریفان برای رسیدن به آن 
تالش می کنند. نقطه ای که موجب می شود باشگاه بدون هرج و 
مرج در فصل نقل و انتقاالت، همچنان در جایگاه یک مدعی جدی 
قرار بگیرد. پس از پایان فصل، زمزمه های زیادی در مورد جدایی 
احتمالی علیرضا بیرانوند به گوش رسیده اما به نظر می رسد در 
شرایط فعلی، امکان ماندن این گلر بیشتر از امکان لژیونر شدن او 
باشد. طبیعتا تا زمانی که جدایی بیرو قطعی نشود، پرسپولیسی ها 
دلیلی برای به خدمت گرفتن یک گلر در حد و اندازه های او ندارند و 
خیال شان از خط دروازه کامال راحت است. در خط دفاعی، حسین 
ماهینی و محمد انصاری پس از ســپری کردن دوران طوالنی 
مصدومیت، آماده بازی برای پرسپولیس هستند. هر دو نفر آنها 
پیش تر نفرات ثابت تیم پروفسور بوده اند. ماهینی و مهدی شیری 
در سمت راست خط دفاعی و محمد نادری و محمد انصاری در 
سمت چپ، حتی در صورت جدایی شایان مصلح کناره های زمین 
را برای تیم شان بیمه می کنند. قلب دفاع نیز همانند گذشته به زوج 
فوق العاده سیدجالل حسینی و شجاع خلیل زاده سپرده خواهد 
شد. انصاری، ماهینی و ربیع خواه نیز ثابت کرده اند که توانایی بازی 
در مرکز خط دفاعی را دارند. در واقع قرمزها عمال برای خط دفاعی 

نیازمند جذب هیچ بازیکنی نیستند و شاید تنها یک مدافع میانی 
جوان را به عنوان بازیکن ذخیره به خدمت بگیرند. در خط هافبک 
نیز با حضور مهره هایی مثل کمال، نوراللهی، ســروش رفیعی، 
مهدی ترابی، امید عالیشاه و سیامک نعمتی، پرسپولیس تیم 
کاملی به نظر می رسد. شاید تنها در صورت جدایی بشار رسن، 
باشگاه باید به دنبال یک گزینه برای جانشینی او باشد. این در حالی 
است که شاید قرمزها برای این بخش از زمین فرشاد احمدزاده و 
وحید امیری را دوباره به خدمت بگیرند. در خط حمله نیز با جدایی 
بودیمیر، پرسپولیس به زوجی برای علیپور نیاز خواهد داشت. اگر 
این زوج مهدی طارمی باشد، مشکالت هجومی تیم برانکو نیز به 
حداقل خواهد رسید. در واقع به نظر می رسد پرسپولیس در فصل 
نقل و انتقاالت، نهایتا به سه یا چهار بازیکن نیاز دارد. طبیعی است 
که در چنین شرایطی باشگاه هر روز به دنبال امضای یک قرارداد 
جدید نباشد. برای تکرار موفقیت های گذشته، پرسپولیس باید از 
الگوهای گذشته فاصله نگیرد. آنها هر سال زودتر از رقبا تمرین های 
پیش فصل را آغاز کرده اند و هر سال، بدنسازی را در باالترین سطح 
ممکن پشت سر گذاشته اند. بالتکلیفی این روزهای کادر فنی، 
اجازه نمی دهد که تیم همان روند همیشگی را تکرار کند. سرخ ها 
برای رسیدن به چهارمین قهرمانی متوالی شان در لیگ برتر، نیاز 
چندانی به بازیکنان جدید ندارند. چراکه باشگاه با این کادر فنی 
و این نفرات در ترکیب، در چند سال گذشته کامال بی رقیب بوده 

است.

درخشــش سیدحسین حســینی از همان 
روزهای اول، یــک تهدید جدی بــرای جایگاه 
ســیدمهدی رحمتی بود. با این وجــود پس از 
مدتی سیدحســین برای ســپری کردن دوران 
ســربازی راهی ملوان شد و ســیدمهدی نیز به 
باشگاه پیکان پیوســت. آنها پس از مدتی به تیم 
مورد عالقه برگشتند و دوگانه حسینی-رحمتی، 
برای اولین بار در تیم علیرضا منصوریان ساخته 
شد. علیمنصور پس از چند نتیجه ناامیدکننده، 
تصمیم به جوانگرایی گرفت و این نقشه را برای خط 
دروازه نیز پیاده کرد. حسینی ناگهان فیکس شد و 
با نمایش هایی فوق العاده، جای رحمتی را گرفت. 

با این وجود پــس از مدتی رابطه منصوریان با گلر 
باتجربه تر تیم ترمیم شد و سیدمهدی دوباره به 
خط دروازه برگشت. تا پایان لیگ پانزدهم، رحمتی 
دروازه بان اصلی استقالل بود اما در فصل بعد، رابطه 
منصوریان و رحمتی دوباره تیره و تار شد. سرمربی 
آبی ها چند هفته قبل از اخراج، دائما به حسینی 
بازی داد و وینفرد شفر نیز این روند را حفظ کرد. 
سیدحسین به عنوان مرد شماره یک خط دروازه، 
رکورد دقایق متوالی گل نخوردن در لیگ فوتبال 
ایران را به نــام خودش ثبت کرد امــا چند رفتار 
خام دستانه و کودکانه از او، موجب شد که دوباره 
شانس حضور درون دروازه را از دست بدهد. فصل 

گذشــته برای آبی ها با حضور ثابت رحمتی روی 
خط دروازه شروع شد و با نمایش های سیدحسین 
حسینی به پایان رســید. درباره فصل جدید اما 
شاید تنها یک حقیقت وجود دارد. اینکه آنها دیگر 
نمی خواهند به حضور همزمان در استقالل ادامه 

بدهند و یکی از این دو نفــر در نهایت تیم را ترک 
می کند. حاال سوال بزرگ اینجاست که آن یک نفر، 
کدام یک از این دو خواهد بود؟ اگر ترکیب تجربه 
رحمتی و چاالکی حسینی، همزمان در یک گلر 
وجود داشت، آن گلر با اختالف بهترین سنگربان 

لیگ برتر می شد. با این وجود حاال هر کدام از آنها 
نقاط ضعف و قوت خاص خودشان را دارند. رحمتی 
و حسینی بازی پیچیده ای را برای حذف جدی ترین 
رقیب آغاز کرده اند و حاال همه چیز به نتیجه این 
بازی بستگی خواهد داشت. سیدمهدی با پدیده 
مشهد به »توافق« رسیده اما هنوز قراردادی امضا 
نکرده است. اگر او عزم جدی برای ترک استقالل 
داشت، می توانست قراردادی رسمی با پدیده مشهد 
امضا کند اما به نظر می رسد این دروازه بان از پدیده 
به عنوان اهرم فشار برای استقالل استفاده می کند. 
رقم پیشنهادی پدیده به رحمتی، تفاوت زیادی با 
دستمزد او در استقالل دارد و عجیب به نظر می رسد 
که ســنگربانی در قواره هــای او، چنین کاهش 
دســتمزدی را بپذیرد. سیدحسین حسینی نیز 
تلویحا باشگاه را تهدید کرده که در صورت ادامه پیدا 
کردن شرایط فعلی، راهی پرسپولیس خواهد شد.

آیا پرسپولیس، به انقالب تابستانی نیاز دارد؟

تغییر کم تر، زندگی بهتر!

نگاهی به ماجراهای عجیب دروازه استقالل

جنگ عقاب ها!

ابراهیم صادقی و جواد 
نکونام، شاید امروز در 

جایگاهی ایستاده اند که 
یک روز یحیی و علیمنصور 

نیز تجربه اش کرده اند. 
مردانی که حاال دیگر به 

مرز پختگی رسیده اند و 
تجربه کافی را برای هدایت 

تیم های شان در اختیار 
دارند

 شماره   266   /    یکشنبه  26   خرداد   1398  /    12  شوال 1440  /   16  ژوئن   2019


