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برنامه والیبال در مرحله نهایی 
لیگ ملت ها

در پایان مرحله مقدماتــی لیگ ملت های 
والیبال، تکلیف 6 تیم برتر رقابت های مرحله نهایی 
و گروه بندی این رقابت ها مشخص شد. با برگزاری 
پنج هفته رقابت های مقدماتی، تیم های ایران، 
برزیل، فرانسه، روســیه و لهستان مجوز حضور 
در مرحله نهایی را کسب کردند و تیم آمریکا نیز 
به عنوان میزبان در ایــن مرحله حضور خواهد 
داشــت. در پایان مرحله مقدماتی و با نتایج به 
دست آمده و بر اساس دستورالعمل مسابقات و با 
توجه به حضور آمریکا در جمع 6 تیم برتر، تیم ملی 
والیبال ایران با تیم های برزیل و لهستان همگروه 
خواهد بود. مســابقات مرحله نهایی به میزبانی 
شهر شیکاگو از 19 تا 23 تیرماه برگزار خواهد شد. 
طبق برنامه ایران روز جمعه 21 تیر از ساعت 2:30 
بامداد به مصاف لهستانی می رود که در خانه موفق 
به شکستش شده است. دومین دیدار شاگردان 
کوالکوویچ روز شنبه 22 تیر مقابل برزیل خواهد 
بود که در ساغت 2:30 بامداد برگزار خواهد شد. 
ایران که یکی از سه باختش در دور مقدماتی برابر 
برزیل بوده، در این دیدار به دنبال انتقام اســت و 
البته برزیل هم با هــدف ثبت یک پیروزی دیگر 
برابر ایران به میدان خواهــد آمد. دو تیم برتر هر 
گروه به مرحله نیمه نهایی صعود و برای کسب 
عنوان قهرمانی و جایزه یک میلیون دالری لیگ 
ملت ها مبارزه خواهند کرد. تیم ملی والیبال در 
دومین حضورش در مرحله نهایی لیگ ملت ها 
امیدوار است تاریخ سازی کند و برای نخستین 
بار یکی از سکوهای برتر را به خود اختصاص دهد.

    
سرپرست جدید می آید؟

در حالی که دوره سرپرســتی 6 ماهه افشین 
داوری در فدراسیون والیبال به اتمام رسیده، هنوز 
نام نویسی از کاندیداها هم آغاز نشده است. هرچند 
گفته شــده بود که انتخابات والیبال بعد از لیگ 
ملت ها برگزار می شود اما می شد حداقل پیش از 
23 تیر که زمان اتمام لیگ ملت ها است، نام نویسی 
کاندیداها صورت بگیرد. در این بین احتمال باالی 
کاندیداتوری افشین داوری حساسیت ها را درباره 
تداوم حضور او در انتخابات افزایش داده اســت. 
طبق اعالم مسئوالن وزارت ورزش بعد از پایان 
لیگ ملت ها احتماال در اواخر تیر یا اوایل مرداد، 
نام نویسی از نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال 
آغاز می شود. در این میان یک اتفاق می تواند بار 
دیگر تغییراتی را در راس این فدراســیون پدید 
بیاورد. طبق تصمیمی که چند ماه قبل وزیر ورزش 
و رییس کمیته ملی المپیک به آن رسیدند، هر 
کسی که نامزد ریاست فدراسیون شود، نمی تواند 
خودش رییس یا سرپرســت فدراسیون باشد و 
انتخابات را برگزار کند. افشــین داوری هم که 6 
ماه دوره سرپرســتی اش به پایان رسیده، اگر در 
انتخابات ثبت نام کند، از فدراسیون کنار می رود و 
جای خودش را به یک سرپرست بی طرف خواهد 
داد. در ماه های اخیر سرپرست فدراسیون والیبال 
برای نام نویسی در انتخابات ابراز عالقه کرده و طبق 
اعالم رییس کمیته ملی المپیک بالفاصله بعد از 
ثبت نام باید پست خود را تحویل دهد. هرچند 
که حقیقت انتخابات والیبــال در صورت فراهم 
شدن برخی مجوزها به سمت دیگر و برای فرد نام 

آشنای دیگری می چرخد.
    

مجمع کشتی با تمام نامزدها
ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان 
وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد چهارشنبه 
بیست و ششــم تیر مجمع انتخاباتی رییس 
فدراسیون کشتی برگزار می شود. طی روزهای 
گذشته صحبت هایی مبنی بر تایید صالحیت 
نشدن برخی از کاندیداهای ریاست فدراسیون 
کشتی )علیرضا دبیر، امیررضا خادم و عباس 
جدیدی( اعالم شــده بود اما با وجود انتشــار 
اخبار و شایعاتی مبنی بر رد صالحیت برخی 
کاندیداها، منبعی آگاه اعالم کرد که انتخابات 
فدراســیون کشــتی 26 تیر و  با حضور تمام 
کاندیداهای ثبت نام شده، یعنی تعداد 21 نفر 
برگزار خواهد شد. باید دید ترکیب کاندیداها 
در روز مجمع این ادعا را تایید می کند یا حاشیه 
دیگر انتظار انتخابات حساس گوش شکسته ها 
را می کشد. ملی پوشان کشــتی که مسابقات 
قهرمانی جهان را در پیــش دارند، بی صبرانه 

منتظر تعیین تکلیف هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

اســتانداردهای درخشــش یک 
بازیکن در دنیای فوتبــال، حاال کامال 
تغییر کرده اند. اگر زمانی 28 سالگی را 
نقطه اوج یک فوتبالیست می دانستند، 
حاال ستاره ها در 18 سالگی می درخشند 
و از همان سن و سال کم، بار یک تیم را به 
دوش می کشند. کیلیان ام باپه در همین 
شرایط سنی، به یک ستاره بزرگ تبدیل 
شد و تنها یک ســال بعد از رسیدن به 

شهرت جهانی، قهرمانی جام جهانی را به 
کارنامه اش اضافه کرد. چنین وضعیتی، 
در فوتبال ایران نیز کم و بیش به وجود 
آمده اســت. فوتبال حرفه ای با صبر و 
انتظار بیگانه اســت و بازیکن ها را وادار 
می کند که در کوتاه ترین زمان ممکن، 
اوج بگیرند و در زمین فوتبال دست به 
خلق شاهکار بزنند. روند پیشرفت اللهیار 
صیادمنش، درســت همین طور بوده 
است. او با سرعتی باورنکردنی از تیم ملی 
نوجوانان به لیگ برتر ایران و از لیگ برتر 

ایران به یک لیگ خوب اروپایی رسید. 
شاید بســیاری از بازیکنان قدیمی تر و 
پرتجربه تر از این بازیکن، برای سال ها 
در انتظار چنین فرصتــی بوده اند اما 
جواهر نوظهور فوتبال ایران، خیلی زود 
هدفش را در آغوش گرفت. پدیده دهه 
هشتادی فوتبال ایران پس از حضور در 
باشگاه پدیده ساری، مورد توجه عباس 
چمنیان قرار گرفت و پیراهن تیم ملی 
نوجوانان را بر تن کرد. در یک تیم سرشار 
از استعداد، او یکی از بهترین ها بود. آن 

تیم به جام جهانی نوجوانان رفت و اللهیار 
با گل های دیدنی اش، خیلی زود مورد 
توجه اروپایی ها قرار گرفت. با این حال 
موانع بزرگی برای انتقال این بازیکن به 
اروپا وجود داشت. صیادمنش در لیگ 
برتر، پیراهن باشگاه سایپا را بر تن کرد. 
دوری از کانون توجه، اجــازه نداد او در 
سایپا درخشش چندانی داشته باشد. 
با این وجود این پدیده پیشــنهادهایی 
از سوی باشگاه های بزرگ و پرطرفدار 
دریافت کرد. او رسما به استقالل پیوست 

و در این تیم، استعدادهای فوق العاده اش 
را به نمایش گذاشت. بازیکن مورد عالقه 
وینفرد شفر تنها پس از چند ماه بازی 
برای استقالل، پیشنهاد فنرباغچه ترکیه 
را دریافت کرد تا خیلــی زود، فرصت 
استثنایی بازی در فوتبال اروپا را برای 
خودش ببیند. چالــش بزرگ زندگی 
اللهیار، از همین حاال آغاز شــده است. 
او با جدیتی قابل توجه به جلســه های 
تمرینی تیــم تازه اش ملحق شــده و 
انگیزه های زیادی برای درخشــش در 
لیگ ترکیه دارد. صیادمنش در این چند 
ســال هیچ زمانی را هدر نداده و از همه 
حواشی فاصله گرفته و تنها تمرکزش 
را روی فوتبال گذاشته است. این یکی 
از مهم ترین رازهای پیشرفت او به شمار 

می رود.
توافق فنرباغچه و اســتقالل بر سر 
اللهیار، از ماه ها قبل انجام شده بود. با این 
حال قانون فوتبال اروپا در مورد جذب 
بازیکنان زیر 18 سال، اجازه نمی داد که 
این انتقال رسمی شود. بر اساس قوانین 
موجود، باشــگاه های اروپایی تنها در 
صورتی می توانند یک بازیکن 18 ساله 
را جذب کنند که خانواده آن فوتبالیست 
به دالیل »غیرفوتبالی« به همان کشور 
مهاجرت کرده باشــند. این وضعیت 
برای اللهیار وجود نداشــت و به همین 
خاطر باشگاه ترکیه ای تا رسیدن ستاره 
استقالل به 18 سالگی برای معارفه او 
صبر کرد. این در حالی است که استقالل 
حتی مبلغی را برای این انتقال دریافت 
کرده بود و به همین خاطر برای چندین 
هفته از این بازیکن استفاده نکرد تا او را با 
خطر مصدومیت احتمالی روبه رو نکند. 
فنرباغچه در فوتبال ترکیه، در بهترین 
وضعیت ممکن قرار ندارد. آنها از سال 
2014 به بعد، قهرمان لیگ نشده اند و 
این فصل را در رده ششــم جدول تمام 
کرده اند. در مقاطعی از فصل، حتی خطر 

سقوط این تیم نیز احساس می شد اما 
آنها در هفته های پایانی با پیروزی های 
متوالی، تا حدودی به وضعیت شان سر 
و سامان بخشیدند. کارلوس کامنی روی 
خط دروازه، دیگو ریس و مائوریســیو 
ایســال در خط دفاعی، ویکتور موزس 
در خط هافبک و مکس کروزه در خط 
حمله، کلیدی ترین ستاره های خارجی 
تیم ارسان یانال هستند. تیمی که فصل 
جدید لیگ را تنها با هدف قهرمانی آغاز 

خواهد کرد.
انتقال به فوتبال ترکیه، برای بسیاری 
از ستاره های فوتبال ایران ناامیدکننده 
تمام شده است اما اللهیار اولین بازیکن 
ایرانی اســت که در یکی از بزرگ ترین 
باشگاه های این کشــور توپ می زند. 
صیادمنش، پرچمدار ستاره های دهه 
هشتادی فوتبال ایران به شمار می رود. 
بازیکنی که خیلــی زود توجه مارک 
ویلموتس را نیز به دست آورده و شاید 
از این پس، عضو ثابــت اردوهای تیم 
ملی باشد. حاال همه در انتظار موفقیت 
صیادمنش در فوتبال ترکیه هستند. 
موفقیتی کــه می تواند ایــن پدیده را 
به بهتریــن باشــگاه های فوتبال دنیا 

نزدیک کند.

 به بهانه معارفه پدیده فوتبال ایران در تیم جدیدش

من اللهیار 18 سال دارم!

چهره به چهره

سوژه روز

پسر خوش استیلی که در ترکیب تیم ملی نوجوانان چشم ها را خیره می کرد، حاال تنها دو روز بعد از 18 سالگی اولین 
قرارداد اروپایی زندگی اش را به دست آورده است. زمزمه های پیوستن اللهیار صیادمنش به باشگاه های بزرگ سوپرلیگ 
ترکیه، از چند سال قبل مطرح شده بود اما این پدیده یک بار شانس ملحق  شدن به گاالتاسرای را از دست داد و مجبور شد 

همه چیز را از صفر شروع کند. صیادمنش این بار خیلی زود به هدفش رسید و پیراهن یکی از پرآوازه ترین باشگاه های 
فوتبال ترکیه را تصاحب کرد. پیراهنی که فرصت خوبی برای دیده  شدن در اختیار این بازیکن قرار خواهد داد.

 آریا رهنورد

استقالل و پرسپولیس با وجود همه محدودیت های مالی، در 
تابستان دو مربی جدید خارجی را به خدمت گرفتند. دو مربی 
که برای مدتی بدون شغل بودند و از سطح اول فوتبال دنیا فاصله 
داشتند. شاید در شرایط عادی، امضای قرارداد با این دو چهره 
هزینه کم تری برای سرخابی ها به دنبال داشت اما بارها ثابت شده 
است که تیم های ایرانی، اساسا حقوق زیادی به مربیان خارجی 
پرداخت می کنند و نمی توانند آنها را با شرایط معقول تری، روی 
کار بیاورند. حال ســوال بزرگ اینجاســت که چرا این روند در 

باشگاه های ایرانی به وجود آمده است؟
یک و نیم میلیون دالر. این مجموع دستمزد ساالنه آندره آ 
استراماچونی و گابریل کالدرون در فوتبال ایران خواهد بود. آنها 
حتی در صورت برکناری از این دو باشگاه، این رقم را تا آخرین 
روز قراردادشان دریافت خواهند کرد. البته که وضعیت بازار ارز و 
گرانی نرخ دالر، این رقم ها را برای فوتبال ایران نسبت به گذشته 

به شکل وحشــتناکی افزایش داده اســت اما حتی در صورت 
بازگشت دالر به همان قیمت گذشته، باز هم یک و نیم میلیون 
دالر پول کمی به نظر نمی رسد. این حقوق در شرایطی به آندره آ 
استراماچونی و گابریل کالدرون پرداخت شده که هر دو نفر، در 
نقطه امیدوارکننده ای از دوران مربیگری  شان نیستند. استراما 
پس از آخرین برکناری اش در سال 2017 دیگر در هیچ تیمی کار 
نکرده و کالدرون نیز در دو سال گذشته، بدون شغل بوده است. آنها 
در این مدت پیشنهادهای خاصی نیز نداشتند و تیم های ایرانی 
اولین تیم هایی بودند که به جذب این دو مربی عالقه نشان دادند.  
در آسیا نیز گابریل کالدرون آرژانتینی اعتبار همیشگی اش را از 
دست داده بود و تیم های عربستانی، تمایلی به امضای قرارداد 
با او نشان نمی دادند. طبیعتا سرخابی ها باید از موضع باال با این 
مربیان برخورد می کردند و آنها را با دستمزد کم تری به خدمت 
می گرفتند اما پای میز مذاکره، همه چیز عوض شــد. البته که 
هواداران باشــگاه ها، ترجیح می دادند تیم های شان به  سرعت 
»مربی خارجی« جذب کند و به همین خاطر فشــار زیادی به 

کادر مدیریتی استقالل و پرسپولیس آوردند اما پروسه جذب این 
مربی ها، نباید به هر قیمتی انجام می شد. به نظر می رسد قرمزها 
و آبی ها به راحتی می توانستند همین قراردادها را با رقم های به 
مراتب پایین تری امضا کنند. مدیران فوتبال باشگاهی در ایران، 
عمال با »هنر مذاکره« بیگانه هســتند. برای آنها همه چیز در 
»ظاهر« قراردادها خالصه می شــود و این مدیران عمال با روند 
حرفه ای مذاکره  در فوتبال بیگانه هستند. آنها به طور معمول 
فقط مشغول امتیاز دادن به طرف مقابل هستند و نمی توانند از 
حق و حقوق باشگاه شان دفاع کنند. تفاوت بزرگ مدیران ایرانی 
و همکاران عربستانی شان، شاید در نحوه قرارداد بستن با برانکو 
ایوانکوویچ کامال مشخص باشد. در ایران، برانکو با یک رقم نسبتا 
معقول به خدمت گرفته شد اما قرارداد کوتاه مدت اولیه، شرایطی 
را به وجود آورد که باشگاه ناچار به توافق جدید و پرداخت مبالغ 
به مراتب بیشتر به این مربی شود. شرط و شروط درج شدن در 
قرارداد نیز بیشتر از آن که به سود باشگاه باشد، در نهایت به نفع 
مرد کروات بود و به کمک همین بندها، او توانست قراردادش با 
پرسپولیس را یک طرفه فسخ کند. چنین بندهایی در قرارداد 
فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش نیز وجود داشت تا مرد 
پرتغالی به لحاظ قانونی، با هیچ مشکلی برای جدایی از تیم ملی 
روبه رو نباشد و هر وقت تشخیص داد، نیمکت این تیم را ترک 
کند. در مقابل اما عربستانی ها قراردادی قرص ومحکم با پروفسور 

امضا کردند. رقم اولیه قرارداد او به نسبت فوتبال ایران چندان 
باال نیست اما آنها به ازای هر برد و هر جام، پاداش بیشتری به این 
مربی پرداخت می کنند. موضوعی که انگیزه این سرمربی را برای 
موفقیت به اوج می رساند. چرا استقالل و پرسپولیس نمی توانند 
بخشی از رقم قرارداد مربی های جدیدشان را به عنوان »پاداش« 
موفقیت در نظــر بگیرند تا این دو مربی در صورت شکســت و 
ناکامی، دستمزد کامل شان را دریافت نکنند؟ البته که کار در 
فوتبال ایران، برای بسیاری از مربیان خارجی از دور جذاب به نظر 
نمی رسد. به همین خاطر است که آنها پیشنهاد مالی باالیی برای 
حضور در این فوتبال در نظر می گیرند. با این وجود وقتی مربی 
کم تجربه ای مثل الکس نوری نیز برای ملحق شدن به فوتبال 
ایران یک میلیون دالر می خواهد، مشخص است که مدیران ایرانی 
نیز راه مذاکره را اشتباه رفته اند. فوتبال ایران به مربیان ناموفق 
خارجی، بیشتر از پتانسیل فنی شان پول پرداخت می کند.  حتی 
چهره هایی مثل شــفر که حاضر به کار کردن با رقم هایی کم تر 
هستند، به محض رسیدن به اولین موفقیت با جوالن دالل ها 

دستمزدشان را به شکلی باورنکردنی افزایش می دهند.
 آیا فوتبال ایران باالخره یک روز به سطحی از حرفه ای گری 
می رسد که رقم »واقعی« دســتمزد مربیان خارجی را به آنها 
پرداخت کند؟ با این شــیوه مدیریت، آن روز چندان نزدیک به 

نظر نمی رسد.

نیمار یا گریزمان؟ به نظر می رسد هواداران 
باشــگاه بارســا هر دو ســتاره را برای تیم شان 
می خواهند. مذاکره با مهاجم اتلتیکومادرید از 
مدت ها قبل آغاز شده بود. این بازیکن تابستان 
گذشته در نهایت به بارسا پاسخ منفی داد اما از 
این تصمیم پشیمان شــد و در طول فصل، این 
پشیمانی را با مدیران باشــگاه کاتاالن در میان 
گذاشت. روســای باشگاه بارســا صبر کردند تا 
اولین روز جوالی از راه برســد و بر اساس بندی 
در قرارداد گریزمان، رقم حق فسخ قرارداد این 
بازیکن به 120 میلیون یــورو کاهش پیدا کند. 
رقمی که برای بازیکنی با استعداد و توانایی های 
گریزمان، مناسب به نظر می رسد. پس از خرید 
دی یونگ و البتــه ناکامی در خریــد دلیخت، 

امضای قرارداد بــا آنتوان می توانــد به معنای 
پایان فعالیت های نقل و انتقاالتی بارسا در این 
تابستان باشد اما شواهد از انفجار بمب بزرگ تری 
در باشــگاه خبر می دهند. نیمار داسیلوا اعالم 
کرده که قصد دارد از پاری ســن ژرمن جدا شود 
و هم تیمی های سابق او در بارسا، باشگاه را برای 
بازگرداندن او تحت فشــار قرار داده اند. مدیران 
بارسا عالقه نیمار به بازگشــت را تایید کرده اند 
اما هنوز خبری از مذاکره رسمی دو باشگاه برای 
این انتقال نیست. نیمار در گران ترین جابه جایی 
تاریخ، با 222 میلیون یورو از بارسا به پی اس جی 
رفت اما در این باشگاه موفق نبود و نتوانست به 
خواسته های بزرگش دســت پیدا کند. اگر قرار 
باشد که بارســا از بین نیمار و گریزمان تنها یک 

گزینه را به خدمت بگیرد، بدون شــک انتخاب 
بازیکنان تیم و هواداران باشگاه، نیمار است. با این 
وجود به نظر می رسد گریزمان انتخاب مدیران 
باشگاه باشد. فرضیه دیگری هم وجود دارد و آن 
به خرید همزمان این دو بازیکن مربوط می شود. 

آیا این اتفاق بزرگ، شدنی به نظر می رسد؟
حدود یک دهه قبل بود که بارسا با وجود در 
اختیار داشتن کسانی مثل رونالدینیو، مسی و 
اتوئو، به سراغ تیری آنری رفت و این ستاره را به 
خدمت گرفت. پس از جذب آنری همه از »چهار 
شگفت انگیز« بارسا حرف می زدند اما آن فصل 
برای فرانک رایکارد بدون کســب جام به پایان 
رســید و در نهایت این مربی، شغلش را از دست 
داد. این چهار ستاره نیز هرگز نتوانستند در یک 
ترکیب کنار هم بازی کنند. در نهایت با تصمیم 
پپ گواردیوال که به تازگی سرمربی بارسا شده 
بود، رونالدینیو باشگاه را ترک کرد و مثلث مسی، 
آنری و اتوئو در بارسا خوش درخشید. در نگاه اول 
به نظر می رسد امکان استفاده همزمان از نیمار، 

گریزمان، سوارز و مسی در ترکیب وجود ندارد. 
اگر آن ســه بازیکن در خط حملــه قرار بگیرند 
و مسی در خط هافبک بایســتد، تیم با بحران 
دفاعی روبه رو خواهد شــد. چراکه هیچ کدام از 
ایــن بازیکن ها، عالقه مند به »دفــاع  کردن« و 
باز پس گرفتن توپ نیســتند. اگر هم یک نفر از 
آنها روی نیمکت بنشیند، حواشی دست از سر 

بارسا بر نمی دارند. خرید همزمان دو ستاره بزرگ 
شاید جذاب به نظر برسد اما ممکن است تیم را 
با مشکالتی روبه رو کند. بارسا قبال یک بار چنین 
اشتباهی انجام داده و تکرار دوباره آن، می تواند 
باشگاه را در معرض یک ناکامی بزرگ دیگر قرار 
بدهد. آیا قسمت دوم چهارشگفت انگیز در این 

باشگاه ساخته خواهد شد؟

نگاهی به دستمزد مربیان خارجی در فوتبال ایران

چرا گران می خریم؟

نگاهي متفاوت به خرید همزمان نیمار  و  گریزمان

تکرار اشتباه چهار شگفت انگیز؟

چالش بزرگ زندگی اللهیار، 
از همین حاال آغاز شده 
است. او با جدیتی قابل 

توجه به جلسه های تمرینی 
تیم تازه اش ملحق شده 

و انگیزه های زیادی برای 
درخشش در لیگ ترکیه 
دارد. صیادمنش در این 
چند سال هیچ زمانی را 

هدر نداده و از همه حواشی 
فاصله گرفته است
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