
راه رسيدن واليبال 
سعيد احمديان

    گزارش
ب�ه المپي����ک 
طوالنی تر شد و تيم 
ملي واليبال کشورمان با شکست مقابل روس ها 
دست خالي از روسيه به تهران برمی گردد. حاال 
همه نگاه ها به زمستان آينده است، جايي که تيم 
کشورمان بايد با هفت تيم ديگر آسيايي براي يک 
سهميه المپيک بجنگد. يک راه سخت با حريفان 
آسيايي که مانند قبل لقمه آساني نخواهد بود. 
یک شنبه شب نگاه واليبالي ها به سن پترزبورگ بود. 
پس از دو برد مقابل کوبا و مکزیک، رویارویی تيم 
کشورمان با روس ها تکليف تنها تيم صعود کننده به 
المپيک توکيو را مشخص می کرد. کوالکوویچ قبل 
از بازي با روسيه، نسخه شکست شاگردان ساملوو 
را اینطور پيچيده بود: »اميدوار هستيم. اگر آنها از 
فرم خود دور باشند و ما کم  اشتباه کنيم، می توانيم 
برنده مسابقه باشيم.« اوضاع اما آنطور که سرمربي 
مونته نگرویی پيش بينی کرده ب��ود پيش نرفت، 
نه روس ه��ا از فرم خوب خ��ود دور بودند و نه تيم 

کشورمان یک روز بي اشتباه را تجربه کرد.
 روس ه��ا که نمی خواس��تند کار صعودش��ان به 
المپيک به انتخابي قاره ای بکشد با تمام قوا آمده 
بودند تا در س��ن پترزبورگ کار را تمام کنند. آنها 
در شبي که مقابل ایران کمتر به دردسر افتادند، 
توانستند بليت توکيو را براي خودشان رزرو کنند تا 
در یک سال مانده تا المپيک 2020 با خيال راحت 
نقشه هایشان را براي رسيدن به خوشرنگ ترین 

مدال مرور کنند. روس ها در بازي یک شنبه شب 
برابر ایران در سه ست متوالي و با نتایج 25 بر 19، 
25 ب��ر 23 و 25 بر 23 پيروز ش��دند تا در همين 

مرحله اول، کار انتخابي را تمام کنند. 
ساملوو، سرمربی فنالندی تيم ملی واليبال روسيه 
که جنب و جوشش کنار زمين، او را تبدیل به یکي 
از سوژه های جذاب براي عکاس��ان کرده است، 
صعود به المپي��ک را یک��ي از زیباترین لحظات 
زندگی اش توصيف می کند: »با صعود به المپيک 
یکی از بهترین لحظات زندگی ام را تجربه می کنم. 
حضور در المپي��ک رؤیای کودک��ی ام بود و من 
حاال توانستم این رؤیا را محقق کنم. ما کار تيمی 
زیادی انجام دادیم و تمام بازیکنان در این جشن 
سهم دارند. س��ختی های زیادی کش��يدیم، اما 
خوشبختانه توانستيم کار را تمام کنيم.« عالوه 
ب��ر روس ها، آرژانتين، لهس��تان، ایتاليا، امریکا 
و برزیل نيز ج��واز حضور در المپيک را کس��ب 
کرده اند تا در کنار ژاپن به عنوان ميزبان، هفت تيم 
تاکنون صعودشان به المپيک قطعي شده باشد. 
پنج سهميه دیگر هم از طریق مسابقات انتخابي 

قاره ای مشخص می شود.
   گفته بوديم آماده نيستيم!

برخالف روس ها که در سن پترزبورگ جشن صعود 
گرفتند، در س��وي دیگر همه چيز نااميدانه براي 
تيم کشورمان به پایان رسيد تا واليبال ایران براي 
صعود به المپيک چشم به آخرین مرحله انتخابي 
که زمس��تان برگزار می شود، داش��ته باشد. نکته 

قابل تأمل، تأثير خستگي حضور تيم کشورمان با 
ترکيب اصلي در ليگ ملت ها بود که در مرحله اول 
انتخابي المپيک، پاشنه آشيل تيم کشورمان شد. 
البته نمی توان از اشتباهات و عدم تصميم گيری به 
موقع کادر فني براي فرار از شکست مقابل روسيه 
هم گذشت. مسئله ای که با وجود بازي پایاپاي تيم 
کشورمان در امتيازهای اول و حتي پيش افتادن از 

روس ها سبب شد در پایان روسيه برنده باشد.
کوالکوویچ با این حال پس از پایان بازي مدعي 
شد که چنين ش��رایطي را در روسيه پيش بينی 
می کرده است: »قبل از ش��روع مسابقات گفتم 
که تيم ما فرم خوب ليگ ملت ها را ندارد و دليل 
این موضوع نيز مصدوميت و بيم��اری برخی از 
بازیکنان بود. تيم ما از نظر بدنی در این مسابقات 
آمادگی قبل را نداشت. با همه این اوصاف ما تمام 
تالش خود را کردیم تا برابر روسيه آماده باشيم و 
تمام توانمان را در برابر روسيه به کار گرفتيم و با 
همه مشکالت، بازی نزدیکی به نمایش گذاشتيم 
و س��عی کردیم عملکرد خوبی داشته باشيم. ما 
برابر روسيه ای بازی کردیم که یکی از گران ترین 
و موفق ترین تيم های دنياست و روز مسابقه نيز 
هواداران خود را در ورزشگاه می دید. بازی در این 
فضا بسيار سخت بود، اما ما تالش خود را کردیم، 

ولی روسيه از ما بهتر بود و برنده شد.«
محمد موسوي، سرعتي زن تيم کشورمان هم پس 
از باخت به روسيه به خستگي ليگ ملت ها که در تن 
بازیکنان مانده بود، اشاره می کند: »با وجود خستگی 

ليگ ملت ها، تمام تالش خود را کردیم، اما شرایط 
تمرینی خوبی نداشتيم.« اشاره به خستگي تيم در 
شرایطي است که منتقدان واليبال پيش از این بارها 
با اشاره به شرکت تيم های مطرح با تيم های دوم 
و سوم در ليگ ملت ها و حضور با تمام قدرت تيم 
کشورمان در ليگ ملت های امسال که حاصل آن 
خستگي تيم براي جنگيدن جهت سهميه المپيک 

بود را مورد نقد قرار داده بودند.
   بليت المپيک در چين صادر می شود؟

حاال تيم کش��ورمان باید براي صعود به المپيک 
چشم انتظار آخرین مرحله که انتخابي قاره ای است، 
باشد. هشت تيم برتر مسابقات قهرمانی آسيا که به 
ميزبانی تهران از 22 تا 30 شهریور برگزار می شود، 
راهی رقابت های انتخابی قاره ای در منطقه آسيا 
می شوند که به ميزبانی چين از 16 تا 22 دي برگزار 
می شود. کوالکوویچ در این باره می گوید: »مبارزه 
و تالش ما ادامه دارد تا بتواني��م در مرحله بعدی 
انتخابی المپيک به هدف اصلی خود که صعود به 

المپيک است، دست پيدا کنيم.«
 محمد موس��وي هم معتقد اس��ت ملی پوشان 
همدل هستند تا واليبال المپيکي شود: »با تمام 
قوا در مرحل��ه بعدی انتخابی المپيک ش��رکت 
می کنيم. بای��د به المپيک بروی��م و اگر ایران در 
المپيک نباشد، جای تيم ما خالی است. مطمئناً 
سهميه المپيک را کسب می کنيم و شانس حضور 
در المپيک را از دست نمی دهيم. بچه ها همدل 

هستند تا این کار را انجام دهند.«
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سوت ليگ غدير هم زده نمی شود!
ورزشگاه ها همچنان آماده نیستند

قرعه کش��ی هم نتوانست باعث س��رعت بخش��يدن به روند برگزاری 
رقابت های این فصل ش��ود، به طوری که با وجود گذشت حداقل یک 
هفته از مشخص شدن قرعه تيم ها، آقایان هنوز هم از آماده نبودن برخی 
ورزشگاه ها و نامشخص بودن تاریخ دقيق برگزاری مسابقات این فصل 

ليگ برتر می گویند!
بزرگ ترین انتقادی که برای تعویق ليگ به فدراسيون فوتبال وارد است از 
دست دادن زمان و فرصت ها بعد از پایان ليگ هجدهم است. اصل ماجرا 
اتفاق بسيار خوبی است؛ مهيا شدن امنيت ورزشگاه ها بدون شک می تواند 
باعث از بين رفتن دغدغه های بسياری شود، خصوصاً که فصل گذشته 
شاهد اتفاقات ناگوار زیادی به دليل عدم همين امنيت بودیم. با وجود این 
فدراسيون می توانست بالفاصله بعد از پایان ليگ هجدهم تفکرات خود 
را در خصوص برقراری امنيت ورزشگاه ها پياده کند، نه اینکه در آستانه 
برگزاری رقابت های فصل جدید به صرافت ایجاد امنيت در ورزشگاه ها 
بيفتد و با این شعار ليگ را به تعویق بيندازد، آن هم در سالی که عالوه بر 
رقابت های ليگ، جام حذفی و لي��گ قهرمانان، رقابت های انتخابی جام 
ملت های آسيا و انتخابی جام جهانی را هم پيش رو داریم و سال شلوغی 

برای فوتبالی هاست!
با وجود همه این شلوغی ها، اما هنوز هم به گفته مسئوالن فدراسيون شرایط 
برای برگزاری ليگ و تاریخ دقيق شروع رقابت ها مشخص نيست. در حالی 
که به نظر می رسيد ليگ نوزدهم در شب عيد غدیر استارت بخورد، اما صادق 
درودگر، رئيس س��ازمان اقتصادی فوتبال در گفت وگویی تلویزیونی این 
مسئله را رد و تأکيد می کند که ليگ برتر در شب عيد غدیر برگزار نخواهد 
شد: »در جلسه ای که برای بررسی زیرساخت های برگزاری ليگ برتر داشتيم 
مشخص شد شرایط برای برگزاری ليگ در شب عيد غدیر مهيا نيست. اگرچه 
سه، چهار ورزشگاه پيشرفت خوبی کرده اند، اما مابقی ورزشگاه ها همچنان در 

مرحله آماده سازی هستند و به شرایطی که باید نرسيده اند.«
این در حالی است که انتقادهای زیادی به تعویق ليگ می شود و بسياری 
آن را به ضرر تيم ها می دانند. درودگر معتقد است که این یکی از بهترین 
تصميمات تاریخ فوتبال است: »اگر قرار بود بدون رعایت الزامات ليگ را 
آغاز کنيم، اصاًل ليگ را به تعویق نمی انداختيم. تالش ما این است که با 
استانداردهای بين المللی همسان شویم. روند کار تاکنون بسيار مثبت بوده 
و گزارش ها مثبت اعالم شده است. تصور می کنم شش استادیوم قبل از 
اردوی تيم ملی )10شهریور( آماده  می شود تا بتوانيم هفته اول ليگ را قبل 
از اردوی تيم ملی آغاز کنيم و هفته دوم را هم بعد از برگزاری اردو. در هر 

صورت زمان زیادی تا شروع بازی ها باقی نمانده است.«
فریدون اصفهانيان، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اما صراحتاً تأکيد 
می کند که هنوز زمان دقيقی برای آغاز مسابقات مشخص نشده است: »نه 
فقط در مورد آغاز مسابقات از روز عيد غدیر تصميمی گرفته نشده، بلکه تاریخ 
دقيقی هم مشخص نشده، چراکه با وجود تجهيز برخی ورزشگاه ها هنوز تمام 
ورزشگاه ها شرایط برگزاری مسابقات ليگ برتر را ندارد و فدراسيون تأکيد 
دارد که همه موارد از تجهيز ورزشگاه ها به دوربين گرفته تا شماره گذاری 
صندلی ها و فراهم شدن شرایط برای برگزاری مسابقات باید به طور کامل 
انجام شود، چون هر کس باید در شماره صندلی خود بنشيند و دوربين ها هم 
برای کنترل ورزشگاه ها مورد نياز است.« البته بيان اینکه مسابقات تيم هایی 
که ورزشگاه آنها تجهيز نشده در ورزشگاه های مورد تأیيد و بدون تماشاگر 
خواهد بود از زبان اصفهانيان نش��ان می دهد که این امکان وجود دارد که 

مسابقات قبل از تجهيز همه ورزشگاه ها استارت بخورد!
جالب ترین اظهارنظر را مثل هميشه طالقانی، رئيس هيئت فوتبال استان 
خوزستان دارد. در حالی که بالتکليقی تيم ها را خسته کرده، عضو هيئت 
رئيسه فدراسيون گویا بر این باور است که باشگاه ها باید شرایط ورزشگاه ها 
را برای رسيدن به استانداردهای بين المللی مهيا کنند: »باشگاه صنعت 
نفت آبادان تقریباً بيش��تر کارهای الزم را انجام داده است و فقط فروش 
الکترونيکی بليت و نصب گيت ها بازرسی از تماشاگران باقی مانده که تا 
15 روز دیگر این امکانات نيز نصب خواهد شد. نفت مسجدسليمان فقط 
شماره گذاری صندلی ها را انجام داده، ولی سایر زیرساخت هایی که ذکر 
شد هنوز از طریق باشگاه مسجدسليمان فراهم نشده است. ورزشگاه فوالد 
خوزستان تقریباً همه امکانات را فراهم کرده و فقط گيت ها بازرسی ورودی 
آن نصب نشده که آن  هم در حال انجام است.  باشگاه ها برای فروش بليت 
الکترونيک باید با ش��رکت هایی که توانایی انجام این کار را دارند قرارداد 
امضا کنند. البته فروش بليت برعهده خود باشگاه است و نياز است سازوکار 
این موضوع با هماهنگی سازمان ليگ مشخص شود. به عبارتی این الزام 
برای همه باشگاه هاست و نمی شود یک باشگاهی این برنامه را انجام دهد و 

باشگاهی دیگر از آن غافل شود.«

رؤیای نیمه تمام در سن پترزبورگ
کار صعود واليبال به المپيک به انتخابي قاره ای کشيده شد

شیوا نوروزی

تقدیم طالی قهرمان جهان به شهید نکویی
قهرمان تکواندوی جهان مدال طالی خود را به شهيد تکواندوکار علی 
نکویی مهر تقدیم کرد. ابوالفضل عباسی، هوگوپوش وزن 61- کيلوگرم 
کشورمان در چهارمين دوره مسابقات قهرمانی نونهاالن جهان 2019 
توانست با شکست تمامی حریفان خود مدال طالی این دوره از رقابت ها 
را کس��ب کند. عباسی پس از پایان مس��ابقات، مدال طالی خود را به 

شهيد علی نکویی مهر از شهدای دفاع مقدس اهدا کرد.

مرادی به المپیک می رسد به جهانی نه!
با اعالم دکتر امينی قطعاً سهراب مرادی به بازی های المپيک2020توکيو 
خواهد رسيد. پزشک معالج شانه ملی پوش وزنه برداری با تأکيد بر اینکه 
مصدوميت مرادی رو به بهبود است، اظهار داشت: »تا 10 روز آینده با 
معاینات و بررسی هایی که خواهيم داشت، مشخص می شود که شانه 
س��هراب نياز به عمل جراحی دارد یا نه. به وضعيت و ش��رایط سهراب 
خوش بين هستم و به طور حتم وی به بازی های المپيک2020توکيو 
خواهد رسيد، ولی به خاطر بهبودی کامل  قهرمان وزنه برداری ایران در 

رقابت های جهانی تایلند حضور پيدا نمی کند.«

شکست تیم بسکتبال مقابل ستاره های یونان
تيم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی اش در اردوی اروپا 88 
بر 58 مغلوب تيم ملی بسکتبال یونان شد. یونان در این دیدار با ترکيب 
اصلی خود در ميدان حاضر ش��د. یانيس آنتتوکنمپو، نيک کاالتيس و 
جورجيوس پاپاگيانيس، سه ستاره بسکتبال یونان در این دیدار مقابل 

تيم ملی بسکتبال کشورمان به ميدان رفتند.

 موفقیت نونهاالن نشان دهنده
 ظرفیت باالی تکواندوست 

عملکرد نونهاالن کشورمان در دو رویداد 
برگزار ش��ده انصافاً خوب و قابل دفاع بود. 
این نش��ان از ظرفيت ب��االی تکواندو در 
ایران دارد. ظرفيتی که البته برای استفاده 
درست از آن باید برنامه ریزی کرد. موفقيت 
به دست آمده توسط نونهاالن نتيجه بسيار 
ارزش��مندی اس��ت، اما حاال باید درصدد 
حفظ این نتيجه و ادامه دادن این راه بود، 
چراکه این موفقيت می تواند ادامه دار باشد 
اگر هدف و برنامه در پس آن باش��د. در دنيا ب��ه رقابت های نونهاالن به 
صورت جشنواره نگاه می کنند و حضور تيم ها در این مسابقات به دليل 
ایجاد انگيزه و تشویق صورت می گيرد تا در آینده از این ورزشکاران در 
رده های سنی باالتر استفاده کنند، اما متأسفانه در ایران برعکس است. 
در اکثر رشته های ورزشی حضور ورزش��کاران در رده های سنی پایه در 
رویدادهای جهانی ی��ا بين المللی باید با مدال و ایس��تادن روی یکی از 
سکوهای قهرمانی همراه باشد. این موضوع باعث فشار و استرس بيش 
از حد و بعضاً آس��يب های جدی ورزشی برای این رده سنی خواهد شد. 
موضوع مهم تر عدم راهيابی اکثر ورزشکاران در رده سنی پایه به تيم های 
ملی بزرگساالن است و این نشان می دهد که مسير مشخص و برنامه ریزی 
دقيق و هدفمندی برای راهيابی این استعداد ها به رده سنی بزرگساالن 
از سوی فدراسيون ها و حتی وزارت ورزش و جوانان تدوین نشده است! 
به همين دليل است که اگرچه بسياری از ملی پوشان نونهال به رده سنی 
نوجوان راه پيدا می کنند، اما درصد کمی از آنها را می بينيم که به تيم های 
بزرگساالن راه یابند و بتوانند در بزرگس��االن نيز به افتخارآفرینی های 
خود برای ایران ادامه دهند. واقعيت این است که نگه داشتن و رساندن 
ورزشکار از رده پایه به بزرگسال یک علم است و سازوکار خودش را دارد و 

به تشکيل کارگروه و بررسی همه جانبه این مسائل هم نياز است.

حسن ملکی

سرمربی سابق تيم ملی تکواندو
عذرخواهی بیرانوند از مأمور ناجا

دروازه بان پرسپوليس شخصاً از مأمور نيروی انتظامی که به او بی احترامی 
کرده ب��ود، عذرخواه��ی ک��رد. در دیدار پ��ارس جم و پرس��پوليس که 
اردیبهشت ماه در بوشهر برگزار شد یکی از مأموران نيروی انتظامی قصد 
گرفتن عکس سلفی با کاپيتان سيدجالل حسينی را داشت که با برخورد تند 
و عجيب عليرضا بيرانوند مواجه شد. پس از انتشار تصاویر این رفتار، کميته 
انضباطی سه جلسه محروميت تعليقی برای بيرانوند در نظر گرفت. با اینکه 
سنگربان سرخپوشان پيش از این در برنامه ای  تلویزیونی بابت این رفتارش 
رسماً عذرخواهی کرده بود، اما به همراه دو تن از هم تيمی هایش به بوشهر 
سفر کرد تا شخصاً از استوار یکم افشين مهدویان دلجویی کند. علی بيرو در 
این دیدار از مأمور انتظامی بابت رفتارش حالليت طلبيد و گفت: »همواره 
خود را قدردان تالش های مأموران نيروی انتظامی می دانم و چنين رفتاری 

بدون سوءنيت و تنها ناشی از استرس بازی پایانی ليگ بوده است.«

دنیا حیدري

بزرگنمایي بیهوده بالي جان والیبال!
ناکامی تيم ملی واليبال ایران در رقابت های انتخابی کسب سهميه المپيک 
نتيجه تفکری نادرست بود که در نهایت کارمان را برای رسيدن به توکيو 
سخت کرد. شکست مقابل تيم روسيه همان نتيجه ای  بود که از مدت ها 
قبل پيش بينی  می شد و هشدارهای الزم از سوی کارشناسان داده شده بود، 

اما تغييری در رویه ایجاد نکرد تا سهميه المپيک فعالً به ما نرسد.
گرفتن سهميه المپيک برای هر کشوری مهم است، آنقدر مهم که رقبا 
برای رسيدن به آن و موفقيت در این آوردگاه برنامه ریزی های بلندمدتی 
دارند و سرمایه گذاری وسيعی انجام می دهند. دقيقاً به همين خاطر بود که 
رقابت های ليگ ملت ها از سوی تيم های صاحب نام و درجه یک دنيا جدی 
گرفته نشد و تيم های دوم یا سوم آنها در این مسابقات حضور یافتند، اما در 
عوض همان تيم ها تيم اصلی خود را برای حضور در مسابقات کسب سهميه 
مهيا کردند و طبق برنامه از پيش تعيين شده به اهداف شان هم رسيدند. 
تيم کوالکوویچ یک شنبه شب به روسيه باخت، آن هم به تيم اول روسيه 
نه تيمی که در ليگ ملت ها حضور داشت. روس ها نيز از جمله کشورهایی 
بودند که جوانان کم تجربه خود را به ليگ ملت ها فرستادند تا هم کسب 

تجربه کنند و هم بر آینده پشتوانه سازی کرده باشند.
اما مسئوالن ما که دورتر از نوک بينی خود را نمی بينند سرخوش از پيروزی 
مقابل تيم جوان و کم تجربه روسيه سر از پا نمی شناختند، غافل از اینکه 
رقابت اصلی در سن پترزبورگ رقم خواهد خورد و آنجاست که روس ها 

قدرت واقعی واليبال خود را به رخ مان خواهند کشيد.
متأسفانه هدف گذاری اشتباه فدراسيون براي تيم ملي سبب شد حاال نگران 
گرفتن سهميه المپيک باشيم. در واقع شرکت در ليگ ملت ها و کسب نتيجه 
در آن برای مسئوالن فدراس��يون به قدری مهم بود که قدرت ریسک را از 
کادر فنی گرفت. در حقيقت فدراسيون که باید اهداف را برای تيم های ملی 
و مربيان ترسيم کند با بزرگنمایي بيهوده ليگ ملت ها و نتایج آن عمالً دست 
سرمربي را براي اتخاذ تصميم درست  بست. اینکه ماه هاست رسانه ها فریاد 
می زنند و نسبت به بالتکليفی مدیریت فدراسيون هشدار می دهند نتيجه اش 
را امروز می توان دید. از فدراسيونی که مدت هاست با سرپرست اداره می شود، 
آن هم سرپرستی که چند مشغله مختلف دارد، به سفرهای خارجی عالقه مند 
است و مدت زمان سرپرستی اش نيز به پایان رسيده، چه انتظاری می توان 
داشت. سرپرستی که مدت کوتاهی عهده دار مسئوليت است چطور می تواند 
تصميمات حرفه ای  برای واليبال بگي��رد و برنامه ریزی بلندمدت را مدنظر 
داشته باشد. به همين خاطر ليگ ملت هایی که مدعيان با تيم های جوان 
خود در آن شرکت کردند برایمان بزرگنمایی شد. همه قدرت و توانمان را در 
ليگ ملت ها به نمایش گذاشتيم؛ هم  دستمان برای رقبا رو شد و هم بازیکنان 
باتجربه مان خسته و مصدوم شدند. ضمن اینکه جوانان پشت خط مانده و 

آینده دار نيز فرصت عرض اندام در ليگ ملت ها را پيدا نکردند. 
بازیکنان خسته، آسيب دیده، تحليل رفته و بعضاً پا به سن گذاشته ما قطعاً 
نمی توانستند در رقابت های انتخابی حرفی برای گفتن داشته باشند. عالوه 
بر شکست 3 بر صفر به روسيه، نباید فراموش کرد که تيم کوالکوویچ در 
مصاف با کوبا نيز ضعيف تر از حد انتظار ظاهر شد و به سختی این تيم را 
شکست داد. برآیند تفکرات غيرمنطقی و غيرحرفه ای  تأثير مستقيمی در 
تصميمات کادر فنی داشت. ترس سرمربی از تعویض نفرات اصلی، تأکيد 
بيش از حد او بر استفاده از بازیکنان قدیمی و عدم ریسک پذیری در فرصت 
دادن به جوانان را باید حاصل مدیریتی دانست که هيچ برنامه ای  برای تيم 
ملی، آن هم در سال المپيک نداشت. شرایط برای واليبال ملی ما سخت 
ش��ده و حتی دیگر نمی توانيم با قطعيت از موفقيت تيم ملی در آخرین 
فرصت کسب سهميه المپيک سخن بگویيم، چراکه تيم های آسيایی نيز 
جوانگرایی کرده اند و در این مدت جوانانشان به تجربه الزم رسيده اند. اینکه 
چطور می توان این موقعيت سخت را به سالمت پشت سر گذاشت، چالش 
بزرگ واليبال کشورمان است. واليبالی که عدم صعودش به المپيک ناکامی 

بزرگی برای ورزش ایران خواهد بود.  

استراماچوني و استقالل یک قدم تا جدایي!

سولسشر: باور به خودمان را باال بردیم
پيروزي مقتدرانه 

حامد قهرمانی
     فوتبال اروپا

برابر چلس����ي 
چيزي ب��ود که 
هواداران منچستریونایتد س��ال ها به انتظار آن 
نشسته بودند. وقتي طبق قرعه مشخص شد که دو 
تيم در آغاز فصل جدید ليگ جزیره و در هفته اول 
باید به مصاف هم بروند ش��اید کمتر هواداري از 
جمع منچستری ها می توانس��ت تصور چنين 

پيروزي خوب و پرگلي را داشته باشد.
یک شنبه شب اولدترافورد یک شب به یادماندنی 
را پشت سر گذاشت. منچستر سولسشر با چهار 
گل چلسي لمپارد را درهم کوبيد تا مرد موطالیي 
نيمکت شياطين سرخ بيشتر در دل هواداران جا 
باز کند و فرانک لمپارد هم متوجه شود که نيمکت 
چلسي فضایي کاماًل متفاوت با دوران بازي او در 
جمع آبي هاي لندن دارد.  اوله گونار سولسش��ر، 
سرمربي منچستریونایتد بعد از کسب این پيروزي 
روحيه بخش در ابتداي رقابت های ليگ جزیره 
گفت: »نيمه دوم نمایش فوق العاده ای ارائه دادیم 
و هم در دفاع مقتدر بودیم و هم در حمالت موفق 
ظاهر شدیم. البته ما خوش شانس بودیم که در 
پایان نيمه اول با یک گل و با برتری راهی رختکن 
شدیم، اما در نيمه دوم توانستيم بر بازی حاکم 
شویم و نمایش خوبی ارائه دهيم. در بين نيمه به 
خودمان آرامش دادیم و اس��ترس را دور کردیم. 
این پيروزی باور ما به خودمان را افزایش می دهد. 
هرگاه شما از نظر فيزیکی آماده تر باشيد می توانيد 
نمایش بهتری ارائه دهيد و ماجرا به همين سادگی 

اس��ت. بازیکنانم پيش از این به س��ختی تالش 
کرده اند، اما این تازه اول راه است و ما می توانيم 
تالش خود را از این هم بيش��تر کنيم.« فرانک 
لمپارد، سرمربي چلسي هم گفت: »ما بازیکنان 
بين المللی و بزرگي را از دست دادیم. نمی خواهم 
بهانه جویی کنم، اما به هيچ وجه نتيجه بازی نباید 
4 بر صفر می شد. چهار اشتباه ما منجر به چهار 
گل برای یونایتد شد، اما ما بخش های اصلی زمين 
را در نيمه اول کنترل کرده بودیم. دو بار در نيمه 
اول تيرک دروازه حریف را به ل��رزه در آوردیم و 
از تصميمات ضعيف در یک سوم هجومی خود 
ضربه خوردیم. بازیکنان��م در حال حاضر نااميد 
هستند، اما بخشی از بازی مورد پسند من بود.« 
پيروزي منچستریونایتد برابر چلسي اما به نوعي 
انتقام شکست دو سال قبل آنها با همين نتيجه 
مقابل این تيم بود. در روزهایي که مورینيو هدایت 
منچستر را برعهده داشت و شاید به همين خاطر 
بود که آقاي خاص بالفاصله بعد از بازي واکنش 
نشان داد. مورینيو که سابقه مربيگری در هر دو 
تيم را دارد به انتقاد از تيم فرانک لمپارد پرداخت 
و بازیکنان جوان این تيم را سرزنش کرد. انتقادی 
که عصبانيت س��رمربی جدید چلسی و شاگرد 
سابق مورینيو را به دنبال داشت. لمپارد در پاسخ 
به انتقادهاي مورینيو گفت: »من مجبور نيستم 
نگران حرف هایی باش��م که دیگ��ران می زنند. 
کارشناسان خيلی چيزها می گویند، ولی آنچه 
روشن است اینکه تيمی که ما در اختيار داریم این 

است و من به این تيم ایمان دارم.«

هواداران استقالل 
فريدون حسن

      چهره
دیروز با خبري 
روبه رو شدند که 
نه تنها آنها را بلکه کل فوتبال ایران را دچار شوک 

کرد، خبر جدایي استراماچوني از استقالل! 
جانلوکا دی مارتزیو، روزنامه نگار مشهور ایتاليایی 
که قبل از حضور آندره آ استراماچونی، سرمربی 
استقالل در ایران موثق ترین خبرها را در مورد او 
منتشر کرده بود، دیروز در مطلب تازه ای که در 
وب سایت خود منتش��ر کرد از تصميم احتمالی 
سرمربی ایتاليایی اس��تقالل برای جدایی پرده 
برداشت و چنين نوشت: »آندره آ استراماچونی، 
س��رمربی س��ابق اینت��ر بع��د از اصطکاک ها و 
اختالف هایی که با باش��گاه اس��تقالل در مورد 
جذب بازیکنان پيدا کرده، در 48 ساعت آینده 
در خصوص آینده اش تصميم گيری خواهد کرد. 

این سرمربی ایتاليایی که 70 روز 
پيش به ایران آمده بود، به رغم 
اینکه مردم ایران به او محبت 
داشته اند و هواداران دوستش 
دارند، دالیل جدایی را بررسی 

می کند. دیابات��ه تنها بازیکنی 
اس��ت که از ليس��ت اعالمی او 

خریداری ش��ده است و 
بازیکنانی چون درامه، 
ميليچ و پوچيارلی به 
استقالل نپيوسته اند. 
نياز این سرمربی در 
قلب خ��ط دفاعی 
برآورده نشده و این 

دليل اصل��ی اختالفش 
با باش��گاه استقالل است. 

ایجن��ت ميلي��چ دو روز در 
تهران ب��وده و مذاکرات نهایی 
را برای عقد قرارداد انجام داده 
اس��ت، اما پس از آنکه بازیکن 
سابق فيورنتينا از طریق بلگراد 
به تهران آمد، به دليل مشکل 
ویزا نتوانس��ت وارد ایران شود 
تا بع��د از پوچيارل��ی و درامه 
س��ومين بازیکنی باشد که با 

وجود حضور در فهرست استراماچونی به استقالل 
نمی پيوندد. حاال استراماچونی 48 ساعت وقت 
خواسته تا در مورد آینده اش در استقالل تصميم 
بگيرد.«  در این متن به اس��تعفای علی خطير، 
معاون سابق باشگاه استقالل نيز اشاره شده که 
به گفته دی مارتزیو، حامی اصلی استراماچونی 
بوده است. نکته مهم، انتشار این پست در استوری 
صفحه اینس��تاگرام مشترک اس��تراماچونی و 
همسرش است. در عين حال با توجه به هماهنگی 
قبلی ميان دی مارتزیو و استراماچونی یقيناً این 
خبر با هماهنگی سرمربی ایتاليایی منتشر شده 
اس��ت. دی مارتزیو پيش بينی کرده که احتمال 
کمی وجود دارد برای اینکه این مربی ایتاليایی به 
کار خود در ایران ادامه دهد: »پاستورلو، ایجنت 
مشهور استراماچونی در تماس با باشگاه استقالل 
به دنبال راه حلی بعد از بدعهدی های مکرر این 
باشگاه است. اس��تراماچونی در حال فکر کردن 
دوباره به قراردادی است که با استقالل امضا کرده 
و این باشگاه با وجود استقبال هواداران و موفقيت 
در بازی های پيش فصل ممکن اس��ت سرمربی 
خود را از دس��ت بده��د.« حاال باید ب��ه انتظار 
نشست و دید سرنوشت این مربي ایتاليایي و 
استقالل چگونه رقم خواهد خورد. 
آنچه مش��خص است آرامش 
آبی ها بعد از طي کردن یک 
تابستان کم حاشيه دوباره 
به هم خورده و هواداران 
ای��ن تي��م ک��ه امي��د 
زیادي ب��ه موفقيت با 
استراماچوني در فصل 
پيش رو داشتند دوباره 
با کابوس شکس��ت و 
حاشيه روبه رو هستند. 
نکته جالب توج��ه در این 
خص��وص س��کوت محض 
باشگاه اس��تقالل تا لحظه 
انتشار این خبر است. سکوتي 
که هي��چ کمکي به روش��ن 
ش��دن این وضعي��ت بغرنج 
نمی کند و فقط بر ابهامات این 

حاشيه می افزاید.
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