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لیگ طالیی که طالیی نیست
فدراســیون دوومیدانی یکی،دو ســالی است 
مســابقاتی را به نام لیگ طالیی راه اندازی کرده و 
هر سال چند مرحله برگزار می کند، اما گویا چیزی 
که ظاهرا در آن مهم نیست حساسیت و جذابیت و 
رکورد طالیی است. نخستین مرحله لیگ طالیی 
امسال، پنجشنبه شب در مجموعه آفتاب انقالب 
برگزار شد و همانطور که پیش بینی می شد به غیر 
از یکی،دو نفر ملی پوش دیگــری در این رقابت ها 
حاضر نبود و رکوردهایی هم که ثبت شد شاید در 
حد یک شهرستان یا اســتان بود و اثری از طالیی 
بودن لیگ وجود نداشت. برخی با کنایه رکوردهای 
ثبت شده در مرحله نخست را به رکوردهای دهه 60 
نسبت می دهند و این اتفاق را نشانه بی برنامگی های 
فدراسیون می دانند.  این روزها ورزش دوومیدانی 
در داخل کشــور چندان رونقی ندارد. دوومیدانی 
انتخابات رییس چهار ســال آینده خود را پیش رو 
دارد و باید دید روسای هیات ها دست به یک انتخاب 

تکراری می زنند یا نه.
    

سهمیه تیراندازی در خطر
ملی پوشان تیراندازی ایران در مسابقات جهانی 
مونیخ بدون نتیجه به کار خــود پایان دادند این 
در حالی است که دو مسابقه دیگر پیش رو دارند 
تا بتوانند ســهمیه المپیک بگیرنــد. تاکنون در 
این رشته تنها نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 
متر موفق به کسب ســهمیه المپیک شده است. 
ملی پوشان ایران مرداد مسابقات جهانی برزیل را 
پیش رو دارند که به گفته مسئوالن فدراسیون، 
ایران با تعداد محدودی ورزشکار در این مسابقات 
شرکت خواهد کرد. آخرین مسابقه کسب سهمیه 
قاره ای نیــز به میزبانی دوحه قطــر روزهای 3 تا 

11نوامبر ) آبان( برگزار خواهد شد.
    

با تغییر میزبانی،ایران هم هست
با تغییر میزبان بازی های ســاحلی جهان و در 
صورت برگزاری قطعی، ایران در این رویداد شرکت 
می کند.زمانی که سن دیگو آمریکا میزبان بازی های 
ساحلی جهان بود، بحث اعزام کاروانی از ایران به این 
رویداد به اما و اگر کشــیده شده بود و حتی شنیده 
می شد ایران در این بازی ها شرکت نخواهد کرد و 
دالیل متفاوتی برای این مساله وجود داشت که یکی 
از آنها بحث اخذ روادید بود اما در این میان برگزاری 
این بازی ها در سن دیگو لغو شد و قرار است میزبان 
دیگری برای این بازی ها انتخاب شود که به احتمال 
زیاد یک کشور آسیایی خواهد بود. از این رو با تغییر 
میزبان، ایران هم در این بازی ها شرکت می کند و 
اکنون کمیته ملی المپیک منتظر این است تا میزبان 

جدید معرفی شود.
    

 صعود پاکدامن 
در رنکینگ جهانی

فدراسیون جهانی شمشیربازی امتیازهایی که 
سابریست ها در گرندپری مسکو کسب کرده بودند 
را اعمال کرد و اکنون تغییراتی در جایگاه نمایندگان 
ایران در رنکینگ انفرادی به وجود آمد. علی پاکدامن 
که بهترین سابریست ایران در رنکینگ جهانی است 
توانست سه پله صعود کند و در رده 1۴ جهان قرار 
بگیرد. اما مجتبی عابدینی از آن جا که در گرندپری 
مسکو شرکت نکرد طبق انتظار در رنکینگ جهانی 
هم سقوط کرد و در رده ۲۷ قرار گرفت. عابدینی به 
دلیل مصدومیتی که برایش در جام جهانی اسپانیا 
ایجاد شــد، با نظر کادر فنی در گرندپری مســکو 

مسابقه نداد.
    

 بلیت فروشی لیگ ملت ها
 از 19 خرداد

در حالی که 1۲ روز تــا میزبانی ارومیه در هفته 
سوم دور گروهی مسابقات والیبال لیگ ملت های 
۲01۹مانده ســالن غدیر ارومیه آخرین مراحل 
آماده سازی خود را پشت ســر می گذارد. به گفته 
مســئوالن برگزاری مســابقات در ارومیه بلیت 
فروشی از 1۹ خرداد به صورت اینترنتی و براساس 
شماره گذاری صندلی ها آغاز خواهد شد. هوادارن 
http://sportclub.می تواننــد از ســایت های

urmia.ir و http://urmia.ir جهت خرید بلیت 
اقدام کنند. گفته می شود قیمت هر بلیت۲0 هزار 
تومان و قیمت هر بلیت در جایگاه ویژه 30هزار تومان 
به فروش خواهد رسید. مسئوالن تاکید کرده اند که 
فروش بلیت ها فقط از طریق سایت باشگاه فرهنگی 
ورزشی شهرداری و پرتال شهرداری ارومیه انجام 
خواهد گرفت و هوادارانی که نتوانند بلیت خریداری 
کنند قادر به تماشــای مســابقات در سالن غدیر 
نخواهند بود و هوادارانی که به صورت اینترنتی بلیت 
تهیه کرده اند با در دست داشتن کارت ملی و پرینت 
بلیت خریداری شــده می توانند بازی را از نزدیک 
تماشا کنند. تیم ایران ۲۴ خرداد با کانادا، ۲5 خرداد 

با لهستان و ۲6 خرداد با روسیه دیدار می کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

چند ماه پس از صعود داماش گیالن 
به فینال جام حذفی، دومین فینالیست 
این رقابت ها نیز باالخره مشخص شد. 
داماش خیلی زود از یک سمت جدول، 
خودش را به دیدار نهایی رســاند و در 
حالی که دیدارهای سمت دیگر جدول 
با تاخیر زیادی برگزار می شد، پروفسور 
و پسرها راه شــان را به طرف مسابقه 
فینال هموار کردند. پرسپولیس برای 

رسیدن به این مســابقه، نود ارومیه و 
سپیدرود رشت را با برتری های مشابه 
یک بر صفر پشت سر گذاشت و پس از 
تساوی در وقت های قانونی برابر پدیده 
مشــهد، این تیم را در ضربات پنالتی 
شکست داد. نبرد نیمه نهایی با سپاهان 
نیز در آستانه کشیده شدن به پنالتی ها 
قرار داشــت اما گل به خودی سیاوش 
یزدانی، پرسپولیسی ها را بدون مواجه 
شدن با ریســک ضربه های پنالتی، به 
فینال جام حذفی فرســتاد. قرمزها 

در این فصل از جــام حذفی، با یکی از 
دو تیم فوتبال رشــت روبه رو شده اند 
و حاال در دیدار نهایی به ســراغ تیمی 
دیگر از این شهر خواهند رفت. حضور 
پرســپولیس در این مسابقه به عنوان 
قهرمــان لیگ، رنگ و بوی شــگفتی 
ندارد. درست برخالف حضور داماش 
گیالن که هیچ کس تصــور نمی کرد 
تا آخرین روز در ایــن جام باقی بماند. 
آبی های رشــت در اولین مســابقه با 
چوکا تالش، به تساوی رضایت دادند 

و ســرانجام در پنالتی ها موفق به کنار 
زدن این تیم شــدند. داماش دومین 
مســابقه اش را در تهران برگزار کرد و 
مقاومت را با دو گل شکســت داد تا به 
جمع هشت تیم برتر جام حذفی برسد. 
تا همین جا نیز یک شــگفتی بزرگ 
برای باشــگاه رخ داده بــود اما آنها در 
تبریز به این شگفتی وسعت بیشتری 
بخشیدند و باز هم در پنالتی ها موفق 
به شکست ماشین سازی شدند. حاال 
تنها سایپا در مسیر رسیدن این تیم به 

فینال قرار داشت. به نظر می رسید تیم 
علی دایی می تواند در رشــت حریف 
لیگ دویی اش را شکست بدهد اما یک 
نمایش فوق العاده از شاگردان سیامک 
فراهانی، صعود باورنکردنی داماش به 
فینال جام حذفی را رقم زد. آنها این بار 
حریف را در وقت های قانونی شکست 
دادند و برای رســیدن به دیدار نهایی، 
حتی به ضربه های پنالتی نیاز نداشتند.
در ۹ ســال گذشــته؛ تنها دو بار 
تیم هایی از دسته های پایین تر به دیدار 
نهایی جام حذفی رسیده بودند. فصل 
گذشــته، خونه به خونه بابل به عنوان 
شگفتی ســاز بزرگ جام حذفی راهی 
مسابقه پایانی این تورنمنت شد. آنها 
کــه در مرحله نیمه نهایی اســتقالل 
خوزستان را شکســت داده بودند، در 
فینال روبه روی اســتقالل تهران قرار 
گرفتند و با تک گل مامه تیام، نتیجه 
را به تیم وینفرد شــفر واگذار کردند 
تا روی ســکوی دوم بایستند. ۹ سال 
قبل نیز گسترش فوالد تبریز به عنوان 
تیمی از لیگ یک در مسابقه پایانی به 
مصاف پرسپولیس رفت. در روزهایی 
که مسابقه فینال هنوز به صورت رفت و 
برگشت برگزار می شد، آبی های تبریز 
در شهر خودشان نتیجه را یک بر صفر 
به پرســپولیس واگذار کردنــد و در 
تهران نیز با نتیجه سه بر یک شکست 
خوردند تا شانس فتح جام را از دست 
بدهند. برای پی بردن به اهمیت ویژه 
کار داماش، کافی است بدانیم در طول 
تاریخ تنها سه تیم از دسته های پایین تر 
به فینال جام حذفی ایران رسیده اند و 
از بین این تیم ها، تنها یک تیم توانسته 
قهرمانی این جام را از آن خودش کند. 
سال 13۷3 بهمن کرج که در لیگ یک 
حضور داشت، با هدایت فیروز کریمی 
و در اختیار داشــتن مهره هایی مثل 
استیلی، تارتار و مدیرروستا به فینال 

جام حذفی رســید و با وجود شکست 
در بازی رفت، در مســابقه برگشت دو 
گل به تراکتورســازی زد تا به شــکل 
غیرمنتظره ای قهرمانی جام حذفی را 
به دست بیاورد. بهمن بعد از رسیدن به 
سطح اول فوتبال، دو بار دیگر در دیدار 
نهایی جام حذفی حاضر شد و هر دو بار 

شکست خورد.
برانکــو و ســیامک فراهانــی، 
انگیزه های متفاوتی برای این مسابقه 
دارند. برانکو بــرای دوگانه و فراهانی 
برای خلق یک شگفتی فراموش نشدنی 
مبارزه خواهند کرد. پرســپولیس تا 
امروز چهار بار قهرمان جام حذفی شده 
و داماش در روزهای فعالیت با نام پگاه 
گیالن، یک بار به فینال این جام رسیده 
و نتیجه را به اســتقالل واگذار کرده 
است. شجاع و سروش، دو مهره محروم 
پرسپولیس برای مسابقه فینال هستند 
و در سمت مقابل نیز داماش، محرومان 
و مصدومان پرشــماری دارد. پس از 
چند سال برگزاری فینال روی چمن 
نه چندان هموار خرمشهر، این بار انتظار 
می رود فوالد آره نا سطح کیفی فینال 
جام حذفی را باالتر ببرد. نبردی میان 
یک تیم قدرتمند و البته تیم دیگری 
که قدرتش در خلق کردن شــگفتی 

نهفته است.

نبرد قرمز و آبی برای دومین جام فصل

جدال واقعیت و رویا!

چهره به چهره

سوژه روز

فوالد آره نا؛ امروز میزبان آخرین مسابقه فصل فوتبال ایران خواهد بود. نبردی که میان قهرمان لیگ برتر و تیمی از 
دسته دوم برگزار می شود. پرسپولیس برانکو در اهواز، برای اولین »دوگانه« جام در تاریخ لیگ برتر مبارزه می کند و 

داماش نیز قصد دارد اولین تیمی باشد که از »سطح سوم« فوتبال ایران روی سکوی اول جام حذفی قرار می گیرد. شاگردان 
برانکو پس از کنار زدن سپاهان، خواندن سرود قهرمانی را آغاز کردند اما آنها هنوز در جام، یک رقیب سرسخت دیگر 

دارند. تیمی که با خلق بزرگ ترین شگفتی های فصل، حاال به دنبال رقم زدن یکی از بزرگ ترین شگفتی های تاریخ است.

 آریا رهنورد

برای ســال ها، مارکار آقاجانیان همواره بخشی از کادر فنی 
کارلوس کی روش به شــمار می رفت. پس از جدایی سرمربی 
پرتغالی اما حتی باشگاه هایی در دسته های پایین تر فوتبال ایران 
عالقه ای به جذب مارکار به عنوان ســرمربی از خودشان نشان 
ندادند. شاید همین موضوع به تنهایی، سطح فنی دستیار ایرانی 
کی روش را عیان می کند. سرمربی سابق تیم ملی عالقه ای نداشت 
تا از یک »جانشین بالقوه« در کادرش استفاده کند و به همین 
خاطر برای سال ها تنها به مارکار اعتماد کرد. تجربه همکاری 
او با علی کریمی و جواد نکونام نیز به ســرعت شکست خورد و 
مرد اول تیم ملی نتوانست این دو نفر را در کنار خودش تحمل 
کند. با حضور ویلموتس اما این روحیه تغییر کرده و حاال درهای 
تیم ملی روی یکی از مربیان جوان و با استعداد فوتبال ایران باز 
شده است. وحید هاشمیان نزدیک به یک دهه پس از ترک تیم 
ملی، حاال در یک پست تازه به این تیم برمی گردد و کارش را به 
عنوان عضوی از کادر فنی مرد بلژیکی آغاز می کند. مربیگری 
برای وحید، همیشه یک دغدغه جدی بوده است. مرد محبوب 
هواداران بوخوم پس از بازنشستگی در باشگاه پرسپولیس، راهی 
آلمان شد و در رده های سنی پایه اولین تجربه های مربیگری را 
پشت سر گذاشت. پس از کار کردن در دو باشگاه مختلف، او به 

عنوان دستیار در تیم زیر 1۹ ساله های باشگاه هامبورگ مشغول 
به کار شد. ویلموتس تسلط هاشمیان به زبان آلمانی برای ارتباط 
بهتر با این مربی را، یکی از دالیل به خدمت گرفتن او عنوان کرده 
اما بدون تردید سوابق وحید در فوتبال ایران نیز در این روند موثر 
بوده است. هاشمیان شناخت خوبی از فوتبالیست های ایرانی دارد 
و می تواند در نگارش لیست های بعدی، نقش پررنگی داشته باشد. 
عالوه بر این او یک چهره مقبول در این فوتبال به شمار می رود و 
می تواند تنش ها را از اطراف تیم ملی دور کند. او برخالف مارکار، از 
کاراکتر الزم برای سرمربیگری تیم ملی در آینده برخوردار است 
و برخالف علی کریمی و جواد نکونام، برای شروع کار حرفه ای 
در ایران عجله به خرج نداده است. انتخاب هاشمیان به عنوان 
دســتیار ویلموتس، می تواند دورنمای خوبــی برای تیم ملی 
داشته باشد. این مربی مدارک مربیگری اش را نیز در کشور آلمان 
گرفته و حاال آماده است که دوران دستیاری را با تمام تمرکز در 
ایران پشت سر بگذارد. هاشمیان تا امروز روند تدریجی خوبی را 
به عنوان یک مربی جوان طی کرده و حاال فرصت خوبی دارد تا 
دانش مربیگری اش را افزایش بدهد. خود ویلموتس نیز برای چند 
سال، به عنوان دستیار در تیم ملی بلژیک مشغول به کار بوده و 
اهمیت این پست را به خوبی درک می کند. در کنار همه نکته های 
امیدوارکننده، در مورد وحید تردیدهایی نیز وجود دارد. او هنوز 
به عنوان مربی وارد مرحله آزمون و خطای جدی نشده و سطح 

واقعی توانایی هایش، هنوز محک نخورده اســت. عالوه بر این 
هاشمیان در دوران بازی، گاهی به یک مهره »ناسازگار« تبدیل 
می شد و به راحتی با شرایط موجود کنار نمی آمد. او پس از رفتن 
به بوندس لیگا، برای چند ســال با تیم ملی قهر کرد و سرانجام 
در دوران برانکو با اصرار کادر فنی به این تیم برگشــت. آرامش 
همیشگی او در کنار زمین نیز می تواند یک نکته منفی در مسیر 
تبدیل شدن به یک مربی باشد. در ایران هیچ کس صدای فریاد 
زدن هاشمیان را نشنیده و برای یک مربی، این هرگز یک امتیاز 
به شمار نمی رود. البته که به عنوان یک دستیار، انتظار زیادی از او 
وجود نخواهد داشت اما اگر قرار است هاشمیان در آینده نیمکت 
تیم ملی را به عنوان نفر اول تصاحب کند، باید در مسیر تکامل قرار 
بگیرد و نقاط ضعفش را بپوشاند. بدون تردید او می تواند در جایگاه 

یک مربی، حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد و به همین 
خاطر باید از این دوره زمانی، به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

دوران حضور مستمر وحید در تیم ملی، چندان طوالنی نبوده 
است. با این وجود صعود به جام جهانی ۲006 بدون گل های او 
هرگز ممکن نمی شد. »هلی کوپتر« با درخشش خیره کننده در 
مرحله مقدماتی جام جهانی آلمان و گل های حساسی که وارد 
دروازه ژاپن و چند رقیب دیگر کرد، توانست ایران را به سومین جام 
جهانی تاریخش برساند. او حاال با مسئولیتی تازه به تیم برگشته 
و امیدوار است این بار در نقشی متفاوت، صعود دیگری به جام 
جهانی را جشن بگیرد. أینده برای وحید در تیم ملی روشن به نظر 
می رسد اما او هنوز باید کارهای زیادی انجام بدهد تا آمادگی الزم 

برای تبدیل شدن به یک سرمربی را به دست بیاورد.

پس از عبور از سپاهان، پرسپولیسی ها کامال 
آماده برگزاری جشــن قهرمانی جــام حذفی 
هستند. آنها داماش را رقیبی جدی برای خودشان 
نمی دانند و شــاید همین موضــوع، برگ برنده 
سیامک فراهانی و تیمش در مسابقه امشب باشد. 
حضور پرسپولیس در این مرحله به عنوان تیمی که 
جام های قهرمانی را در این سال ها درو کرده، اصال 
عجیب به نظر نمی رسد اما بدون تردید فینالیست 
شدن داماش به عنوان تیمی از سطح سوم فوتبال 

ایران، یک اتفاق حیرت انگیز و تاریخی به شــمار 
می رود. جالب اینجاست که داماشی ها اصال قصد 
شــرکت در رقابت های جام حذفی را نداشتند. 
پیش از بازی اول، تیم برای استعفا آماده می شد 
اما قرعه چوکا تالش و تجربه یــک رقابت درون 
استانی، آنها را مجاب کرد که در بازی اول شرکت 
کنند و این بازی را به چشم دیداری تدارکاتی برای 
رقابت های لیگ دو ببینند. داماش در پنالتی ها از 
چوکا عبور کرد و به سراغ دیدار تدارکاتی دوم رفت. 

جایی که این بار توانست مقاومت تهران را در زمین 
حریف شکســت بدهد. هنوز هم اوضاع چندان 
جدی نبود اما بعد از عبور از ماشین سازی، در رشت 
هیچ کس نمی توانســت از تیم سیامک فراهانی 
چشم بردارد. تیمی که بدون تمایل به شرکت در 
جام حذفی، در نهایت ســایپا را نیز شکست داد و 
فینالیست شد. داماش پس از سقوط از لیگ برتر، 
در معرض نابودی و انحالل قرار گرفت. آنها چند 
سال بین زندگی و مرگ دست و پا زدند اما سرانجام 
برگشتند و با هواداران شان برای صعود به لیگ یک 
تالش کردند. آبی های رشت که هنوز هم در این 
شهر از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار هستند، 
تالش زیادی انجام دادند تا به لیگ یک برسند اما 
در جدول گروه، پشت سر خوشه طالیی ساوه قرار 

گرفتند. باشگاهی که حرف و حدیث های زیادی 
در مورد نتایجش وجود داشت. داماش در دیدار 
پلی آف با اشتباه های وحشتناک داور و البته یک 
گاف بزرگ از دروازه بانش، در نهایت فرصت صعود 
به لیگ یک را از دست داد. با این وجود مالک باشگاه 
تاکید کرده که تیمش فصل آینده در لیگ دو دیده 
نخواهد شد. در فصل تلخ فوتبال رشت و سقوط 
سپیدرود، فینالیست  شدن داماش یک اتفاق ویژه 
برای این شهر محسوب می شود. برخالف آن چه 
گفته می شود، این تیم بدهی هایش را پرداخت 
کرده و بعید به نظر می رســد در صورت قهرمانی 
جام حذفی، مشکلی برای دریافت مجوز حرفه ای 
لیگ قهرمانان آسیا داشته باشــد. شاید اگر تیم 
فراهانی با تمام ترکیب اصلی در این مسابقه حاضر 

می شد، می توانست پرســپولیس را آزار بدهد. 
آنها در مسابقه فینال جام حذفی، سعید طالبی، 
میثم میرپسندیده و میالد پورمحسن را به دلیل 
محرومیت در اختیار نخواهند داشت. بازیکنانی 
که همگی بخشی از ترکیب اصلی باشگاه به شمار 
می روند. امید قربانی و مهرداد علیزاده نیز به این 
بازی نمی رسند و علی آل کثیر به عنوان مهم ترین 
مهره هجومی باشگاه، با مصدومیت دست و پنجه 
نرم می کند و ممکن است به این مسابقه نرسد. امید 
اصلی رشــتی ها برای دوئل اهواز، به خط دروازه 
برمی گردد. آنها امیدوارند با یک نمایش دفاعی 
بازی را به پنالتی بکشــانند و با تخصص جاسم 
یاســراللهی در پنالتی گرفتن، شگفتی شان را 

تکمیل کنند.

به بهانه فرود دوباره هلی کوپتر در اردوی تیم ملی

چشمان ایرانی ویلموتس!

آشنایی با شگفتی ساز بزرگ این فصل فوتبال ایران

زندگی پس از مرگ!

برای پی بردن به اهمیت 
ویژه کار داماش، کافی 

است بدانیم در طول تاریخ 
تنها سه تیم از دسته های 

پایین تر به فینال جام 
حذفی ایران رسیده اند و از 

بین این تیم ها، تنها یک تیم 
توانسته قهرمانی این جام 

را از آن خودش کند
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