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ايران - آلكنو قطعي شد

سرانجام پس از گذشت ماه ها از بالتكليفي 
نيمكت تيم ملي واليبال، فدراســيون ايران با 
والديمير آلكنو به توافق نهايي رسيد. از مدت ها 
پيش تقريبا مشــخص شــده بود كه والديمير 
آلكنو، سرمربی سابق تيم ملی روسيه و سرمربی 
فعلی تيم زنيت كازان روســيه قرار است روي 
نيمكت ايران بنشيند. اين مربی روس كه سابقه 
درخشانی در تيم های مختلف از جمله تيم ملی 
روسيه دارد، از سوی فدراسيون به عنوان گزينه 
نهايی معرفی شــده و در مرحله عقد قرارداد با 
فدراسيون قرار دارد. داورزنی، رييس فدراسيون 
ضمن اعالم اين موضوع كه قرار اســت تا پايان 
هفته قرارداد با آلكنو رسمی شود، از زمان ورود 
اين مربی به ايران خبر داده است. گويا قرار است 
عالوه بر اينكه آلكنو بعد از عقد قرارداد با ايران، 
تمامی بازيكنان را زير نظر بگيرد و رقبای ايران 
در المپيک را هم آناليز كند، اين مربی در نوروز 
1400 هم وارد ايران خواهد شــد. در واقع كار 
رسمی آلكنو در فروردين سال آينده آغاز می شود 
و او بعد از پايان كارش در زنيت كازان، تمرينات 
تيم ملی ايران را اســتارت می زند. فدراسيون 
واليبال مدتي بعد از كسب سهميه المپيک و به 
دنبال عقب افتادن يک ساله المپيک، تصميم 
گرفت كه با ايگور كوالكوويچ قطع همكاري كند 
و كار را به دست يک مربي  بهتر بسپارد. تصميمي 
كه بسيار طوالني شــد و پروسه پر افت و خيزي 
داشت. اهالي واليبال پس از اينكه روي انتخاب 
گزينه خارجي به اجماع رسيدند، مذاكره با 12 
مربي را شروع كردند و درنهايت به دو گزينه آلكنو 
و كاستالني رسيدند كه در مرحله آخر اين آلكنو 

بود كه براي هدايت تيم ملي به توافق رسيد. 
    

 تصميم عجيب واليبال 
براي ادامه ليگ

زماني كــه موضوع اعمــال محدوديت هاي 
جديد در تهران و شهرهاي قرمز بابت كرونا مطرح 
شد، ورزش هم بار ديگر تحت تاثير اين اتفاق قرار 
گرفت. در همين راستا ابتدا فدراسيون واليبال 
اعالم كرد كه »بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله 
با كرونا، از اول آذرماه محدوديت های جديدی در 
كشور اجرايی خواهد شد كه لغو تمرين و برگزاری 
مسابقات ورزشی، از جمله اين محدويت ها است. 
به همين دليل، برنامه ادامه برگزاری ليگ های 
برتر و دسته يک مردان و بانوان، از اول آذرماه تا 
اطالع بعدی برگزار نمی شود.« اما پس از گذشت 
چند ساعت مسئوالن فدراسيون واليبال نظر خود 
را تغيير داده و روابط عمومی فدراسيون واليبال 
هم خبر خود را اصالح كرد. به اين ترتيب مسابقات 
ليگ برتر واليبال باشگاه های كشور با همان برنامه 
قبلی برگزار خواهد شد و خللی در برگزاری اين 
مسابقات ايجاد نخواهد شد. اينكه چرا فدراسيون 
با وجود وضعيت اســفباري كه تهــران تجربه 
مي كند، تصميم به ادامه ليگ گرفته، جاي سوال 
دارد. هرچند هيچ بعيد نيســت كــه با اعتراض 
تيم ها ليگ به تعطيلي برود. چراكه پيش از اين 
نيز برخي از تيم ها بــه برگزاري متمركز بازي ها 
در تهران با وضعيت نگران كننده اي كه اين شهر 
دارد، معترض بودند. از طرفي تا االن هم اعالم شده 
كه ليگ بسكتبال بعد از تعطيلي تهران ادامه پيدا 
مي كند و اردوهاي تيم ملي بوكس و تكواندو نيز 

تعطيل شده است. 
    

ليگ دوچرخه  نيمه تمام ماند
در حالی كه هنوز ليگ دوچرخه ســواری 
به پايان نرســيده و مراحلی از آن باقی مانده 
اســت، اما فدراســيون اعالم كرد كه فصل به 
پايان رسيده و ديگر هيچ مســابقه ای برگزار 
نخواهد شد. خسرو قمری، رييس فدراسيون 
در اين خصــوص عنوان داشت:»مســابقات 
ليگ با وجود برنامه ريزی كــه كرده بوديم به 
دليل ويروس كرونا به تعطيلی رســيد. پايان 
آبان، پايان فصل مســابقات دوچرخه سواری 
است و ركابزنان بايد فرصت بدنسازی داشته 
باشند در غير اين صورت برای سال آينده دچار 
مشكل می شــوند. از آنجا كه دو هفته هم قرار 
است سراسر كشور تعطيل شود، بنابراين پايان 
فصل دوچرخه سواری را اعالم می كنم اما فصل 
جديد دوچرخه ســواری را  به جای اسفند از 

اوايل بهمن آغاز خواهيم كرد.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

پس از مناظره عجيب خليل زاده و 
ســعادتمند روی آنتن زنده تلويزيون، 
تنها موضوعی كه اصال اهميت ندارد اين 
است كه در اين ماجرا چه كسی حق دارد 
و چه كسی توانسته در جايگاه »برنده« 
قرار بگيــرد. هر دو طــرف اين بحث، 
بازنده هستند و بازنده اصلی نيز بدون 

ترديد باشگاه اســتقالل و هوادارانش 
خواهند بود. به نظر می رسد خليل زاده 
و سعادتمند در مورد خودشان روراست 
نيســتند اما ادعاهای درستی را عليه 
يكديگر به زبــان می آورند. در حقيقت 
زمانی كه نوبت به افشــاگری می رسد، 
آنها روی حقيقت دســت می گذارند 
اما وقتی قرار اســت در مورد عملكرد 
خودشان توضيح بدهند، ديگر كاری به 

حقيقت ندارند. پس از مناظره جنجالی 
دوشنبه شب، چند حقيقت به طور كامل 
افشا شده است. مثال اينكه سعادتمند 
اسرار محرمانه باشگاه را با يک خبرنگار 
در ميان گذاشته تا رقبايش را در هيات 
مديره حــذف كند و بعد بــرای پنهان 
كردن رد پايش در اين پرونده، دست به 
شكايت از خبرگزاری منتشركننده اين 
اسناد زده است. حاال ديگر فايل صوتی او 

در برنامه زنده فوتبال برتر پخش شده و 
ديگر شانسی برای انكار اين ماجرا وجود 
ندارد. در مورد خليل زاده هم می توان به 
اين نتيجه رسيد كه دوستان او پس از 
كمک مالی به باشگاه استقالل، نه تنها 
خواهان بازگشت اين مبلغ شده اند، بلكه 
به دنبال سود روزشمار آن نيز هستند تا 
در مجموع از اين طريق برای خودشان 
درآمدزايی هم داشته باشند. در مورد 

ســعادتمند، يک حقيقت حيرت آور 
ديگر هم وجود دارد. اينكه آقای مدير 
در سفر به ايتاليا، هرگز با استراماچونی 
ديدار نكرده و هيچ مالقاتی با او نداشته 
است. در حقيقت او فقط با چند ايجنت 
حرف زده اما خبر را چنان در بوق و كرنا 
كرده كه انگار استرا در آستانه بازگشت 
به استقالل است. خليل زاده هم بدون 
آن كه تناسب چندانی با فوتبال داشته 
باشد، تنها به خاطر دوستی قديمی اش 
با وزيــر در اين موقعيت قــرار گرفته و 
نحوه ورودش به كادر مديريتی باشگاه 
استقالل، با اصول حرفه ای همخوانی 

ندارد.
مهم تر از افشــای چهره واقعی اين 
دو مدير و پرده بــرداری از فعاليت های 
خاص شان در باشگاه استقالل، اين است 
كه آنها با وجود همه اين اختالف نظرهای 
جدی، به صــورت مشــترک در اين 
مجموعه حضور داشــتند و به صورت 
پنهان و آشكار، مشــغول جنگيدن با 
يكديگر بودند. تعجبی هــم ندارد اگر 
استقالل قهرمانی ليگ را از دست داده 
و حتی نتوانسته قهرمانی جام حذفی را 
در ديدار نهايی به دست بياورد. تعجبی 
هم ندارد اگر اين باشگاه ظرف يک سال 
چهار مربی مختلف داشــته و با انواع و 
اقسام حاشيه های تمرينی، فرودگاهی 
و ... دست و پنجه نرم كرده است. اصال 
تعجبی ندارد كه در اين باشگاه، بازيكن 
رودرروی كادر پزشــكی می ايستد و 
كتــک كاری می كند. باشــگاهی كه 
مديرانش اين چنين به جان هم افتاده 
باشند، طبيعتا نبايد در وضعيت بهتری 
قرار بگيرد. با اين حجم از دشمنی و نفرت 
متقابل اين دو نفر نســبت به يكديگر، 
حضور همزمان آنها يک خيانت بزرگ 
به مجموعه استقالل بوده است. نكته 
جالب اينجاســت كه وزارت ورزش به 
عنوان متولی اصلی باشــگاه استقالل، 
متوجه اين وضعيت نشــده و يا اگر هم 
شده، همه چيز را با بی خيالی محض رد 
كرده و تصميم نگرفته تا جلوی اين اتفاق 
را بگيرد. در نهايت هم اين خود تيم بوده 

كه چوب اين دشمنی بزرگ را خورده و 
با اين ناهماهنگی محض، 45 ميليارد 
تومان بدهی به استراماچونی روی دست 

باشگاه مانده است.
همان طور كه رفتن ســعادتمند 
مشكالت اســتقالل را به طور كامل 
حل نكرد، جدايی خليل زاده هم همه 
چيز را درســت نمی كند. با اين حال 
پس از اين حجم از افشاگری و ادعای 
متقابل، اين دو مدير ديگر هرگز نبايد 
در اطراف يک باشــگاه فوتبال ديده 
شوند. بدون شــک اگر اين اتفاق در 
يک كشــور اروپايی رخ می داد، كار 
اين مديرها به دادگاه و ســخت ترين 
برخوردهای انضباطی می رســيد اما 
حاال آنها با خيال راحت نشســته اند و 
به هم اتهام می زنند. آن چه می تواند 
به استقالل سروشــكل بهتری بدهد 
و اوضــاع را كمی عوض كنــد، تغيير 
شــيوه انتخاب مدير برای اين باشگاه 
اســت. اگر وزير ورزش ديگر به سراغ 
دوســتان قديمی اش نرود و اگر برای 
اين جايگاه، افــرادی را در نظر بگيرد 
كه شايستگی الزم را برای ايستادن در 
اين موقعيت دارند، طبيعتا استقالل 
ديگر به اين حال و روز دچار نمی شود. 
همين حاال به وضعيت اين باشگاه نگاه 
كنيد. يک مدير با چند ستاره قرارداد 
بســته و مدير بعدی، همان ستاره ها 
را فراخوانده تا قراردادشان را كاهش 
بدهد. باشــگاهداری از اين آماتورتر 

هم می شود؟

یک مناظره عجیب علیه حیثیت استقالل روی آنتن تلویزیون

رسواییپفک،فاجعههتل!

اتفاق روز

چهره به چهره

میزانسنی که در آن دو مدیر باشگاه استقالل یک جنگ لفظی تمام عیار را با هم آغاز کرده اند و کار را حتی به آنتن زنده 
تلویزیون کشانده اند، بیش از حد آشنا به نظر می رسد. انگار همه ما قبال این تصویر را جای دیگری تماشا کرده ایم. این 

نخستین بار نیست که دو مدیر در زمره مدیران دولتی در فوتبال ایران، این چنین به جان هم می افتند و برای باشگاه شان 
حیثیت باقی نمی گذارند. افشاگری های احمد سعادتمند و اسماعیل خلیل زاده، فقط یک حقیقت را به یادمان می آورد. 

اینکه پروسه انتخاب مدیرعامل در باشگاه های دولتی، کامال به قهقرا کشیده شده است.

شكســت در زمين بلژيــک، پايــان رويای 
انگليسی ها برای رسيدن به مراحل پايانی ليگ 
ملت های اروپا بود. سه شيرها حاال ديگر نه فقط 
در تورنمنت های رسمی، بلكه در تورنمنت های 
ملی »نيمه رســمی« هم شانسی برای موفقيت 
ندارند. انگليس دوباره صاحب يک نسل طاليی 
شده و فوتباليســت های فوق العاده ای دارد اما با 
وجود اين همه استعداد، عملكرد اين تيم در زمين 
اصال اميدواركننده به نظر نمی رســد. آنها يک 
هفته قبل از پايان مرحله گروهی ليگ ملت های 
اروپا، پايين تر از بلژيک و دانمارک در رده ســوم 
جدول ديده می شوند و ديگر هيچ شانسی برای 

رســيدن به مرحله بعدی ندارند. شــايد باختن 
به بلژيک، كمی جای توجيه داشــته باشــد اما 
شكست خوردن مقابل تيمی مثل دانمارک، به 
هيچ وجه برای انگليســی ها پذيرفتنی نيست. 
نتايج اخير سه شيرها، شــغل گرت ساوت گيت 
را به خطر انداخته اســت. او مسئوليت اين نتايج 
را پذيرفته اما از تعداد بــاالی مهره های مصدوم 
تيمش گاليه كرده است. گرت از اتحاديه فوتبال 
انگليس خواســته تا قانون پنج تعويض را دوباره 
در ليگ برتر احيا كنند و بــا اين تصميم، جلوی 
مصدوميت مهره های بيشتر را در اين ليگ بگيرند. 
تاكتيک های مرد اول نيمكت انگليس، نفراتی كه 
او دعوت می كند، تركيبی كه او برای تيمش در نظر 
می گيرد و نتايجی كه اين اواخر او با اين تيم به دست 
آورده، به شدت مورد انتقاد مطبوعات انگليسی 
هستند. پس از درخشــش خيره كنننده در جام 

جهانی 2018، خيلی ها به ســاوت گيت اميدوار 
بودند و او را همان مردی می دانستند كه می تواند به 
طلسم انگليس در تورنمنت های ملی پايان بدهد 
اما حاال پس از گذشت دو سال از آن اتفاق، حركت 
اين تيم ديگر چندان رو به جلو به نظر نمی رسد. 
اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، دوران حضور 

گرت در اين تيم خيلی زود به پايان 
خواهد رسيد. او به خاطر همه 

نتايج خوب گذشته، تا يورو 
فرصت دارد كه به وضعيت 

تيمــش سروســامان 
بدهد. اگــر نتايج 

سفيدها در جام 
ملت های اروپا 
هم درخشان 
نباشــد، بعيد 

نيســت در پايان همان تورنمنت ســاوت گيت 
شغلش را از دست بدهد.

اگــر قــرار بــه بركناری 
ساوت گيت باشد، از همين 
حاال چند گزينه حاضر 
و آماده برای جانشــينی 
او وجــود دارند. اتحاديه 
فوتبال انگليس هميشه 
بــه ژوزه مورينيــو عالقه 
داشــته و اين مربــی را يک 
انتخاب درســت برای تيم 
ملی می داند. جالب اينكه 
مورينيو تا امروز هرگز 
در رده ملی كار نكرده 
و بعيد نيست خودش 
هم در آينــده چنين 

تصميمی بگيرد. از برندان راجرز هم به عنوان يكی 
ديگر از گزينه های احتمالی جانشينی ساوت گيت 
نام برده می شود. راجرز در ليورپول، سلتيک و اين 
اواخر در لستر به عنوان يک مربی خارق العاده كار 
كرده اســت. فرانک لمپارد و كارلو آنچلوتی هم 
گزينه های ديگر اتحاديــه فوتبال انگليس برای 
جانشينی ســرمربی فعلی سه شــيرها به شمار 
می روند. همه چيز به نتايج انگلســتان در يورو 
بستگی خواهد داشت. اگر گرت بتواند دست به 
يک كار بزرگ بزند، جايگاهش تا جام جهانی قطر 
تضمين می شود اما اگر اين اتفاق رخ ندهد، او بايد 
خودش را برای جدايی از جمع ستاره های تيم آماده 
كند. اسم های بزرگ رختكن انگليس، انتظارها را 
از مربيان تيم باال برده اند و اين نتايج، ديگر به هيچ 
وجه برای هواداران فوتبال در اين كشور پذيرفتنی 

به نظر نمی رسند.

آریا رهنورد

سهميه خريدهای ليگ برتری پرسپوليس برای فصل 
جديد تكميل شده و باشــگاه در فهرست بزرگساالن هم 
جای چندانی ندارد. شايد به همين خاطر است كه آنها برای 
پر كردن جای خالی عيسی آل كثير به سراغ يک مهاجم 
جوان شــاغل در ليگ كرواســی رفته اند. محمدمهدی 
مهدی خانی كه در باشــگاه واراژدين توپ می زند، پس از 
يک دوره كوتــاه حضور در فوتبال اروپا، آماده بازگشــت 
به ليگ برتر شده اســت. قبل از او هم در اين چند فصل، 
فوتباليســت های جوان زيادی پس از سپری كردن يک 
دوره كوتاه در فوتبــال اروپا، دوباره به ليــگ برتر ايران 

برگشتند تا برای يک تيم داخلی به ميدان بروند.
مهدی مهدی خانی

اين مهاجم اهل گيالنغرب كه در همه رده های ســنی 
پايه برای تيم ملی هم توپ زده، مســتقيما از شهرخودرو 
مشهد به واراژدين كرواسی منتقل شد. لژيونر شدن اين 
بازيكن در 22 سالگی البته بيشتر از آن كه حاصل دوران 
حضورش در فوتبال مشهد باشد، به تجربه اش در تيم ملی 
اميد برمی گردد. مهدی در واراژدين يک بازيكن ثابت نبود 
و فصل گذشته مجموعا 12 بار با پيراهن اين تيم به زمين 

رفت. او در فصل گذشته تنها يک گل برای اين باشگاه به 
ثمر رسانده و در شــروع فصل جديد هم نتوانسه به يک 
مهره كليدی برای اين تيم تبديل شود. مهدی حاال آماده 
بازگشت به فوتبال ايران اســت تا شايد بتواند جای خالی 

آل كثير را در تركيب قرمزها پر كند.
امید نورافکن

محصول آكادمی باشــگاه اســتقالل پس از يک دوره 
كوتاه درخشش در اين باشگاه، مورد توجه شارلروا در ليگ 
بلژيک قرار گرفت. تيمی كه در اين چند سال هيچ وقت از 
مهره های ايرانی خالی نبوده است. اميد نورافكن خيلی زود 
در فوتبال ايران چهره شد و به سرعت شانس لژيونر شدن 
را به دست آورد اما به همان ســرعت هم دوباره به فوتبال 
ايران برگشت. او در شارلروا به يک مهره ثابت تبديل شد 
و تصميم گرفت به جای مبارزه برای به دست آوردن اين 
جايگاه، دوباره پيراهن تيم ســابقش را بر تن كند. اميد به 
صورت قرضی به استقالل برگشت و پس از مدتی به صورت 
قرضی به سپاهان رفت. بعد از يک فصل حضور قرضی در 
جمع طاليی ها، باشگاه سپاهان قرارداد او را دائمی كرد تا 

نورافكن ديگر در عضويت شارلروا نباشد.
علی کریمی

علی كريمی يكــی ديگــر از فوتباليســت هايی بود 

كه به محض درخشــيدن در فوتبال ايــران، مورد توجه 
باشگاه هايی در اروپای شرقی قرار گرفت. او كه در سپاهان 
نامی برای خودش دســت و پا كرده بود، به ديناموزاگرب 
ملحق شد تا برای مهم ترين و پرافتخارترين باشگاه فوتبال 
در كرواســی توپ بزند. اوضاع در اين كشور اما برای علی 
خوب پيش نرفت و او در نهايت به فوتبال ايران برگشت و 
اين بار در اســتقالل، به يک ستاره بسيار مهم تبديل شد. 
كريمی پس از چند فصل خوب در اســتقالل، حاال فصل 

جديد را در فوتبال قطر آغاز كرده است.
محمد نادری

پس از مطرح شدن به عنوان يک فوتباليست مستعد در 
باشگاه تراكتورسازی، محمد نادری به باشگاه كوتريک در 
ليگ بلژيک ملحق شد. روند پيشرفت اين مدافع كناری 
اما سرعت زيادی نداشــت و به همين خاطر او نتوانست 
در فوتبال بلژيک دوام بياورد. نادری به صورت قرضی به 
پرسپوليس پيوست و در اين تيم به يک ستاره تبديل شد. 
او حتی پيراهن تيم ملی را هم به دســت آورد و توانست 
خودش را در فوتبال ايران تثبيت كنــد. نادری تا همين 
پنجره نقل و انتقاالت در عضويت رسمی باشگاه كوتريک 
بود اما در يک انتقال جنجالی، از پرسپوليس به استقالل 
رفت و آبی ها قرارداد قرضــی اش را به يک قرارداد دائمی 

تبديل كردند.
فرشاد احمدزاده

وقتی فرشاد احمدزاده با جدايی از پرسپوليس راهی 
ليگ لهستان شــد، به نظر می رســيد رفتن به اروپا برای 
رســيدن به تيم ملی كافی خواهد بود. فرشــاد اما خيلی 

زود از اين تصميم پشيمان شد و تنها به اندازه يک فصل در 
فوتبال لهستان دوام آورد. او دوباره به پرسپوليس برگشت 
اما پس از يک نيم فصل در فهرست مازاد باشگاه قرار گرفت 
و به فوالد خوزستان ملحق شد. فرشاد پس از يک نيم فصل 
موفق در تيم نكونام، فصل جديد را هم در همين باشــگاه 

آغاز كرده است.
رضا شکاری

رضا هم يكی ديگر از استعدادهای جوانی بود كه خيلی 
زود راه فوتبال اروپا را در پيش گرفت. او از ذوب به روبين 
كازان رفت و در اين باشــگاه همبازی سردار آزمون شد. 
به نظر می رسيد شــكاری موقعيت خوبی دارد تا در اروپا 
ماندگار شود اما باشــگاه روبين، به حفظ او عالقه زيادی 
نشان نداد. شكاری در نهايت به فوتبال ايران برگشت و اين 

بار در تركيب باشگاه تراكتورسازی قرار گرفت.
پیمان بابایی

شــروع پيمان بابايــی در ليگ آذربايجان و باشــگاه 
ســومقاييت، فراتر از حــد انتظار بــود. او البته برخالف 
علی قربانی، به تيــم ملی آذربايجان دعوت نشــد اما در 
فوتبال اين كشــور درخشش خوبی داشــت. با اين حال 
اين درخشــش ادامه پيدا نكرد و او در نهايت برای حضور 
دوباره در ماشين سازی، به فوتبال ايران برگشت. پيمان 
اميدوار است با درخشش دوباره در فوتبال ايران، بار ديگر 
شــانس حضور در فوتبال اروپا را به دست بياورد. هرچند 
كه به نظر می رسد در شرايط فعلی سطح فوتبال باشگاهی 
 ايــران در وضعيت مطلوب تری نســبت بــه آذربايجان 

قرار دارد.

ساوت گیت و نیمکتی روی گسل

ترديد انگليسی! 

مهره های جوانی که در اروپا دوام نیاوردند

پديده ها و ديپورت!

همان طور که رفتن 
سعادتمند مشکالت 

استقالل را به طور کامل حل 
نکرد، جدایی خلیل زاده هم 
همه چیز را درست نمی کند. 
با این حال پس از این حجم از 

افشاگری و ادعای متقابل، 
این دو مدیر دیگر هرگز 

نباید در اطراف یک باشگاه 
فوتبال دیده شوند
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