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منهای فوتبال

واليبال ،هشتم جهان و اول آسيا

در جدیدترین رنکینگ فدراســیون جهانی
والیبال كه روز گذشته منتشر شد ،تیم ملی ایران
همچناندرردههشتمجهانباقیماند.ملیپوشان
والیبال ایران همچنین جایگاه نخست آسیا را نيز
در اختیار دارند .تیمهای برزیل ،لهستان ،آمریکا،
روسیه ،آرژانتین ،فرانســه و ایتالیا هفت تیم برتر
ردهبندی جهانی هستند .تیم ملی ژاپن نیز بعد از
ایران در جایگاه نهم جهان قرار دارد .واليبال ايران
در حالي اين رنكينگ را در دست دارد كه موفق به
كسب سهميه المپيك هم شد و حاال نيز در انتظار
استتاسرمربيآيندهاينتيممعرفيشود.

آدرنالین 7

سرمربی خارجی برای دیدارهای تشریفاتی

مرگ جوانگرایی!

پیشازآغازبحرانکرونا،لیگبرترتنهادومربیخارجیداشت.رادولوویچومیشوپسازشیوعاینویروس،دیگرحاضر
بهبازگشتنشدندوبهنظرمیرسدلیگنوزدهمبدونمربیخارجیتماممیشوداماذوبیهادریکاقدامحیرتانگیز،لوکا
بوناچیچراروینیمکتنشاندند.مردیکهدراینسالهاپایثابتفوتبالایرانبودهوبعدازموفقیتهایاولیه،نتایجخوبیرانیز
تجربهنکردهاماظاهراقرارنیستجایگاهشرادراینفوتبالازدستبدهد.ذوبدرحالیبهسراغلوکارفتکهموقعیتحساسی
درجدولنداشتومیتوانستبرایاینهفتههایپایانی،روییکمربیجوانترازخودباشگاهیافوتبالاصفهانحساببازکند.

دخالت وزارت
در انتخابات همگاني

ورود و دخالــت وزارت ورزش در انتخابــات
فدراسيونهاي مختلف ،هميشــه موضوع مورد
بحث بوده اســت .موضوعي كه بار ديگر اين بار در
انتخابات فدراسيون همگاني باز شده است 25.تیر
قرار است انتخابات فدراسیون همگانی برگزار شود
اما تخلفات وزارت ورزش برای برگزاری این مجمع
همچنان ادامه دارد .مهر ســال گذشته ثبتنام از
نامزدها صورت گرفت و افشــین مالیی مدیرکل
همگانی وزارت ورزش که سرپرستی فدراسیون را
برعهده داشت با اعالم کاندیداتوری از سرپرستی
کناررفتامافعالیتاوهمچنانادامهداشتبهطوری
کهباعثشدتابرخینامزدهاباارسالنامهایبهوزیر
ورزشبهاینتخلفاتاشارهکنند.هرچندپاسخیاز
وزیرورزشدریافتنکردند.برگزارنشدنانتخابات
به مدت طوالنی ،حضور دو نامزد در وزارت ورزش
و هیات ريیســه و  ...از مواردی بود که نامزدها به آن
اعتراضداشتند.اوجتخلفاتوزارتورزشنوشتن
دستورالعملجدیدبرایبرگزاریانتخاباتهمگانی
بدونتاییداساسنامهجدیدمشترکفدراسیونهای
ورزشــی بود که دخالت وزارت ورزش را به صورت
کاملنشانمیدادوعدالتدرانتخاباترازیرسوال
میبرد.بعدازاعالمتاریخبرگزاریانتخابات،موضوع
معرفیاعضامجمعمطرحشد.شنیدههاحاکیازاین
است یکی از نامزدها که در وزارت ورزش هم پست
مهمیداردبههمراهسرپرستدبیریلیستاعضای
مجمعرانوشتهاندکههمینموضوعبازهماعتراض
نامزدها را به دنبال داشت .در ميان این سوال مطرح
شــده چگونه یک کاندیدا میتواند لیست اعضای
مجمع را معرفی کند در حالی که خود برای گرفتن
پست ریاست فدراســیون رقابت دارد؟ آیا وزارت
ورزشدربرگزاریانتخاباتبهدنبالبرقراریعدالت
است؟بایدمنتظربودودیدوزارتورزشچگونهاین
انتخاباترابرگزارمیکند.

شناگران باالخره آب ديدند!

تمرینات تیم ملی شــنا پس از چهار ماه دوری
از اســتخر درنهايت روز شــنبه در استخر آزادی
انجام شــد .مهدی انصاری ،بنیامین قرهحسنلو،
متین بالسینی سه شناگر حاضر در تمرین بودند
که با هدایت خشایار حضرتی به آب زدند .خشایار
حضرتی درباره شروع به کار تمرینات تیم ملی شنا
پس از چهار ماه وقفــه گفت«:تمرین خوبی بود و
شناگران تمرین نسبتا سبکی داشتند .روزی یک
جلسه تمرین خواهیم داشت تا شرایط کم کم در
آیندهبهترشود.مدتزمانطوالنیبودکهشناگران
در آب نبودنــد و به همین دلیل کمی احســاس
سنگینی داشــتند .بچهها از برگشــت به تمرین
خوشحال بودند .کمی زمان خواهد برد تا شرایط
بدنیشناگرانبهترشود».

هوگوپوشان تجهيز شدند

چندی پیش کمیته ملی المپیک اعالم کرده
بود که به دلیل صادر نشــدن مجوز تمرین برای
رشــتههای رزمی ،برخی وســایل کمکی جهت
تمرین ملیپوشــان تهیه و در اختیار این دســت
ورزشــکاران قرار خواهد گرفت .بر همین اساس
برایملیپوشانتکواندویکعددکولهورزشی،یك
جفت دمبل ،دو عدد کش تمرینی ،یک عدد تشک
ایروبیک و یک عدد تخته تعادل کوچک ارسال و در
اختیار این ملیپوشان قرار گرفت .اين وسايل كه به
نظرميرسدچندانبرايالمپيكيهامفيدنخواهد
بود در حالي برايشان ارسال شده كه هم اعضاي
كادر فني و هم مليپوشان المپيكي ايران خواستار
برگزاريهرچهزودتراردوهايتيممليهستندواز
اينوضعيتخستهاند.

آریا طاری

ســومین مربی این فصل باشــگاه
ذوبآهن ،مردی  65ســاله از فوتبال
کرواسی اســت .یک چهره کامال آشنا
برایفوتبالایرانکهقبالدوبارسرمربی
سپاهان و یک بار سرمربی همین ذوب
آهن نیز بوده اســت .لوکا در 12مقطع
مختلف ،هدایت تیمهــای ایرانی را بر
عهدهداشتهودربسیاریازاینتجربهها

نیزشکستخوردهامامعلومنیستچرا
مدیرانفوتبالایران،همچنانبهدنبال
کار کردن با این مربی هستند .سیستم
تکراریجذبمربیهاواینچرخهکامال
غلط برای نیمکتها ،بزرگترین لطمه
را به اســتعدادهای جوان مربیگری در
فوتبال ایران میزند .مربیان لیگ برتر،
معموال همان گزینههای همیشــگی
هســتند و چهرههای جدید ،به ندرت
برایچنینموقعیتیپذیرفتهمیشوند.

بوناچیچ با ســپاهان بــه فینال لیگ
قهرمانان آسیا رسیده و این باشگاه را به
جام باشگاههای جهان برده اما از دوران
طالیی مربیگری این چهره ،سالهای
زیادی سپری شده اســت .با این وجود
فوتبالایرانهنوزرویاعتبارآنسالها
حســاب باز میکند و هنوز هم طرفدار
این مربی کروات است .این انتخاب به
تنهایی ،فلســفه مدیریت باشگاههای
ایرانی را آشــکار میکند .باشگاههایی

که فقط به دنبال «اســامی» هستند و
بازدهی فنی ،برایشان اهمیتی ندارد.
باشــگاههایی که روی یــک مربی56
ساله سرمایهگذاری میکنند اما هرگز
حاضر نیســتند همین وقت و انرژی را
وقفمربیانجوانترکنند.باشگاهذوب
در همین فصل ،علیرضا منصوریان را
برکنارکردتانتایجایدهآلتریبهدست
بیاورد اما اوضاع این تیم به مرور زمان بد
و بدتر شد .آنها نهتنها از این تغییر سود

نکردند،بلکهحاالبایدفصلراباسومین
مربیشــان ادامه بدهند .اگر ذوب به
جــای هزینه برای جــذب خارجیها
فرصت بیشتری به علیمنصور میداد،
مجبور نمیشد همه این مدت را بدون
در اختیار داشتن سرمربی سپری کند.
حاال آنهــا برای پر کــردن جای خالی
روی نیمکت ،به سراغ یک گزینه کامال
تکراریرفتهاند.جالباستکهدرادامه
فصل،هیچماموریتمهمینیزبرایتنها
مربی خارجی لیگ برتر تعیین نشــده
است .چراکه ذوب اساســا کار بزرگی
در پیش ندارد .آنها نــه در جدول جام
حذفی باقی ماندهاند ،نه شانسی برای
کسب سهمیه آســیا دارند و در کورس
جدی فرار از ســقوط هستند .چرا یک
تیم وسط جدولی برای  9هفته پایانی،
باید یک مربی خارجی را برای خودش
درنظربگیرد؟
به فوتبــال اروپا نگاه کنیــد .البته
که مربیان مســن و کارکشــته هم در
لیگهــای خارجی فعال هســتند اما
آنها به هیچ وجه فضا را بــرای مربیان
جوانتر ،تنگ نمیکنند .همین حاال
باشگاه چلســی ،فرانک لمپارد را روی
نیمکت دارد .این باشگاه شاید فصل را
بدون حتی یک جام به پایان برساند اما
مالک روس چلسی دست از اعتماد به
سوپرفرانکیبرنمیدارد.استیونجرارد
همچنانمرداولنیمکتگالسکورنجرز
است و شکســت خوردن از سلتیک در
مســیر قهرمانی ،موجب برکناریاش
نمیشــود .حضور مربیان جــوان در
فوتبــال اروپــا ،روز بــه روز پررنگتر
میشــود .یولیان ناگلزمان  30ساله با
الیپزیش به یکچهــارم نهایی لیگ
قهرماناناروپارسیدهاست.مارکوسیلوا
در  40سالگی ،روی نیمکت واتفورد در
لیگجزیرهمینشیند.سیمونهاینزاگی
 41سالهباالتزیویکفصلشگفتانگیز
را پشت ســر میگذارد و جیووانی فن
برونکهورست 42ساله،هدایتفاینوردرا
برعهدهدارد.سهممربیانجوانفوتبال
ایرانازنیمکتهایلیگبرتریاما،اصال
زیاد نیست .چراکه اینجا مدیرعاملها

اگر ذوب به جای هزینه برای
جذبخارجیها فرصت
بیشتریبهعلیمنصور
میداد،مجبورنمیشدهمه
این مدت را بدون در اختیار
داشتنسرمربیسپریکند.
حاال آنها برای پر کردن جای
خالی روی نیمکت ،به سراغ
یکگزینهکامالتکراری
رفتهاند .جالب است که در
ادامه فصل ،هیچ ماموریت
مهمینیزبرایتنهامربی
خارجیلیگبرترتعیین
نشدهاست

به«تجربه»بیشتراز«اشتیاق»وانگیزه
اهمیتمیدهند.چراکهاینجامربیهابا
سیستمشانهتخممرغانتخابمیشوند
و به جای تغییر کردن ،تنها جای آنها با
همعوضمیشود.باشگاههایایرانیدر
انتخابسرمربی،نهفلسفهخاصیدارند،
نهبهسبکبازیمربیاهمیتمیدهندو
نهاصالبرایشانمهماستکهآنمربی،
چه چیزی را به تیمشان اضافه خواهد
کرد .آنها فقط میخواهند که یک اسم
شناختهشدهروینیمکتداشتهباشند.
حاال که با این وضعیت اسفناک بازار
ارز ،خرید مربیان خــوب خارجی روز
به روز دشوارتر میشود ،فوتبال ایران
باید یک نسل جدید از مربیان جوان و
مستعد بسازد .با این حال باشگاههایی
هستند که ترجیح میدهند به حرف
داللها گــوش بدهند و بــه لزوم این
تغییر بزرگ ،پشت کنند .باشگاههایی
که نمیخواهنــد حتی بــرای چند
هفته ،دست به یک ریســک بزنند و
به گزینههای جوانتــر برای نیمکت
اعتمادکنند.همهآنهاییکهگزینههای
محبوب داللها را به خدمت میگیرند
و به اســتعداد واقعی توجهی ندارند،
در حال رقم زدن یــک خیانت بزرگ
به فوتبال ایران هســتند .فوتبالی که
عادت کرده در خدمت پیرمردها باشد و
جوانترها را تا حد امکان ،نادیده بگیرد!

سوژه روز
بارسلونا و تصمیمی که هوادارها را میخکوب کرد

معامله قرن!
آریا رهنورد

آرتور ملو ســرانجام راهی تورین شــد تا تســتهای
پزشکی باشگاه یوونتوس را پشت ســر بگذارد .با پروازی
در جهت معکوس نیز ،میرالم پیانیچ به بارســلونا سفر کرد
تا در تستهای پزشکی این باشگاه حضور پیدا کند .هضم
این معاوضه برای هواداران بلوگرانا هنوز هم غیرممکن به
نظر میرســد .آنها باور نمیکنند که باشگاه محبوبشان
یک هافبک جوان را با یک بازیکن که به آخرین سالهای
فوتبالش رســیده ،عوض کرده باشد .این اتفاق اما رخ داده
و هر دو بازیکن در پایان فصل ،به تیم جدیدشــان ملحق
میشــوند .دلیل این اتفاق بیشتر از مســائل فنی ،بر هم
خوردن تعادل مالی باشگاه بارســلونا بوده است .در واقع
آینده آرتور در نیوکمپ ،قربانی ناتوانی اقتصادی مدیران
بارسلونا شده است.
پیدا کردن برنده و بازنده در معامله عجیب و غیرمنتظره
بر سر آرتور ملو و پیانیچ ،اصال کار سختی به نظر نمیرسد.
شــاید در شــرایط فعلی ،پیانیچ فوتبالیســت آمادهتری

باشــد اما عوض کردن یک هافبک  23ساله با یک هافبک
 30ساله ،هنری اســت که فقط در مدیران بارسلونا دیده
میشود .یوونتوس با جذب آرتور ملو ،صاحب یک بازیکن
میانی مستعد و پرانرژی شده که هنوز فرصت خوبی برای
پیشــرفت دارد و میتواند به مرور زمــان ،یکی از بهترین
هافبکهای فوتبال اروپا باشد .بارســا اما با جذب پیانیچ،
صاحب یک بازیکن  30ساله شده که نهایتا دو یا سه فصل
(و شاید حتی کمتر) در عضویت این باشگاه خواهد بود .آنها
بازیکنی را در اختیار گرفتهاند که مهمترین ویژگیاش ،زدن
ضربههای ایستگاهی است .آن هم در تیمی که لئو مسی را
به عنوان بهترین ایستگاهیزن حال حاضر دنیا در اختیار
دارد .اگر دو باشگاه تصمیم به فروش این دو بازیکن بگیرند،
اوضاع برای آنها کامال متفاوت خواهد بود .با توجه به شرایط
سنی آرتور ،یووه خیلی راحت میتواند این فوتبالیست را با
یک قیمت مناسب و ایدهآل به فروش برساند اما بارسا هرگز
نخواهد توانست رقم خوبی برای یک بازیکن در این شرایط
سنی ،دریافت کند .برخالف آنچه بعضیها تصور میکنند،
این ماجرا به هیچ وجه پشتوانه فنی ندارد .بر اساس قوانین
بارســا باید تا ســیامین روز از ماه ژوئن ،یک فروش 70
میلیونی انجام میداد تا در پایان این مقطع از سال ،قوانین
تراز مالی را زیر پا نگذارد .آنها تــاش کردند تا کوتینیو را
بفروشند اما در این زمینه موفق نبودند .نلسون سمدو نیز

برخالف پیشبینیها ،مشتری دســت به نقد نداشت .در
نتیجه آنها هیچ انتخابی به جز آرتور ملو نداشــتند .بارسا
از محل فروش این بازیکن 70 ،میلیون یورو درآمد کسب
کرد اما از آن جایی که باشــگاه یووه حاضر به انجام معامله
در چنین شــرایطی نبود ،آنها پیانیچ را با  60میلیون یورو
به خدمت گرفتند و عمال تنها  10میلیون دالر از این راه به
دست آوردند .این یک فروش اضطراری برای باشگاه بارسا
بود که هواداران این تیم را به شدت عصبانی و ناراحت کرد.
آرتور در بارســا ،هرگز یک «فوقستاره» نبود .او اساسا
در قامت یک بازیکن گلزن و موقعیتساز ظاهر نشد و در
ترکیب تیم ،ارســال پاسهای کوتاه را ترجیح داد .اولین
بازیهای ملو در نیوکمپ ،خیلیها را به یاد ژاوی انداخت
اما گذر زمان مشــخص كرد که ســبک بازی او ،هرگز به
استانداردهای ژاوی نزدیک هم نیســت .با این حال نباید
فراموش کرد که او در بارســا ،هیچوقت زیر نظر یک مربی
بزرگ کار نکرد .نه ارنســتو والورده در حدی بود که بتواند
سطح بازی آرتور را ارتقا بدهد و نه کیکه ستین میتوانست
شکل بازی او را بهتر کند .شــاید اگر آرتور یک مربی مثل
پپ گواردیوال داشت ،حاال در ســطح کامال متفاوتی بازی
میکرد .بــا این وجــود هیچکس انتظار نداشــت که این
هافبک به فروش برسد و با یک بازیکن مسن ،معاوضه شود.
رفتاری که بارسا با آرتور داشت ،اصال رفتار ایدهآلی به نظر

نمیرسید .همین رفتار بود که در نهایت موجب شد هافبک
برزیلی از پافشاری برای ماندن در تیم دست بردارد .ملو و
پیانیچ تا پایان فصل در تیمهای فعلی خود ماندگار هستند
ی
و پس از آن ،باید برای یک چالش جدید آماده شوند .خیل 
از بارســلوناییها باور دارند که این انتقال ،دوران مدیریت
جوزپ ماریو بارتمئو را در این باشــگاه بــه پایان خواهد
رساند .در ماههای گذشته انتقادهای بسیار شدیدی از کادر
مدیریتی آبی اناریها شــنیده شده و حاال با جدایی آرتور،
میزان عصبانیت هوادارها رشد قابل توجهی داشته است.
اگر بارسا این فصل را بدون جام به پایان برساند ،بارتو بايد
برای هر اتفاقی آماده باشد.
بیشــتر از جدایی آرتــور ،طرفداران بارســا نگران باال
رفتن میانگین ســنی تیمشان هســتند .با حضور پیکه،
آلبا ،بوسکتس ،راکیتیچ ،ویدال ،مسی و سوارز در ترکیب
اصلی ،بارسا به یکی از پیرترین تیمهای فوتبال اروپا تبدیل
میشود .همه این بازیکنها بیشتر از  30سال سن دارند و
زنگ خطر برای باشگاه ،از همین حاال به صدا درآمده است.
شاید ستارههایی مثل «ریکی پویج» بتوانند این نگرانیها
را کنار بزنند .حضور همزمان پویــج ،فاتی و دی یونگ در
ترکیب ،کورسوی امیدی برای آینده پیش روی باشگاهی
قرار میدهد که حاال در حال تبدیل شــدن به مدرسهای
برای پیرمردها است.

اتفاق روز
دومین آزمون پساکرونایی فرهاد و پسرها

لطفا اخراج نشوید!

سایپا ،دومین حریف استقالل پس از شروع
دوبارهرقابتهایلیگبرترخواهدبود.آبیهاپس
ازشکستدیدارمعوقهروبهرویفوالد،حاالبایددر
ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی با سایپا مسابقه
بدهند .تجربه دو باخت متوالــی در لیگ برتر به
فاصله چند ماه ،بین آبیها و صدر جدول فاصله
ایجاد کرده اما هنوز هم رسیدن به باالترین نقطه
جدول در 9هفته پایانی ،برای آنها دستنیافتنی
نيست .اســتقالل یکی از بهترین پیروزیهاي
این فصلش را روبهروی همین حریف پشت سر
گذاشته اســت .آنها در نیمفصل اول لیگ ،چهار
بار دروازه تیم ابراهیم صادقی را باز کردند و ســه
امتیــاز را به مقتدرانهترین شــکل ممکن از این
حریف گرفتند .آن مســابقه به نوعی شروع روند
درخشــان این تیم در لیگ برتر بود و پس از آن،

سریالبردهایمتوالیاستقاللشروعشد.اتفاقی
که هواداران این باشــگاه امیدوارند در نیمفصل
دوم نیز رخ بدهد .بین استقالل و سایپا در جدول
لیگ ،تفاوتهای چشمگیری دیده میشود .تیم
فرهاد 17امتیازبیشترازتیمابراهیمصادقیدارد.
آبیها برای قهرمانی و کسب سهمیه آسیا مبارزه
میکنند و نارنجیها با هدف فرار از ســقوط ،به
مسابقهامشبقدممیگذارند.بزرگترینتفاوت
دو تیم ،به کیفیت خطوط حمله مربوط میشود.
تیم مجیدی با  40گل زده ،صاحب بهترین خط
حمله این فصل لیگ برتر اســت اما سایپا در این
فصلتنها 20گلبهثمررساندهوگلهایزدهاین
تیم،درستنصفگلهایزدهاستقاللهستند.در
موردخطدفاعیاماتفاوتعمیقیبیندوتیمدیده
نمیشودوعملکرددفاعیهیچکدامازآنها،چندان

مطلوبنبودهاست .سایپادراین فصل فقطچهار
بار برنده شده اما استقالل 10بار زمین را به عنوان
تیمبرندهترککردهاست.مجیدیوپسرهاخوب
میدانند که در رقابت سخت 9هفته پایانی ،برای
رسیدنبهاهدافیکهدرسردارنددیگرنبایدهیچ
امتیازیازدستبدهند.
مشکل بزرگ مجیدی برای این دیدار ،تعداد
بســیار زیاد غایبان استقالل اســت .مسالهای
که میتواند در جدال امشــب برای این باشــگاه
دردسرساز شــود .رضا آذری ،مرتضی تبریزی و
محسن کریمی از قبل مصدوم هستند و تا پایان
فصل ،همراه اســتقالل نخواهند بود .فرشــید
اسماعیلی نیز پیش از دیدار با فوالد آسیب دید و
احتماال نمیتواند در جدال امشب نیز استقالل
راهمراهیکند.
آسیب دیدن ارســان مطهری در جدال با
فوالد ،شــوک بزرگ دیگری برای استقاللیها
بود .گفته میشود ارســان حداقل برای چهار
هفته ،از میادین دور اســت .عارف غالمی و علی

کریمی نیز به دلیل اخراج در بازی قبلی ،محروم
هستندوشیخدیاباتهنیزدربحرانیترینموقعیت
ممکن برای تولد فرزندش به فرانسه رفته است.
استقالل برای بازی امشــب تقریبا یک ترکیب
کامل را در فهرست غایبین دارد و دست فرهاد
هم روی نیمکت و هم درون زمین ،کامال خالی

به نظر میرسد .جالب اینکه حتی خود این مربی
نیز نمیتواند از روی نیمکــت ،تیمش را در این
جدال هدایت کند .شاید سایپا در نگاه اول حریف
سرسختی نباشــد اما بازی با این تعداد بازیکن
غایب ،یکی از دشوارترین تجربههای این فصل
آبیهای پایتخت خواهد بود.

