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فصل 34 ليگ واليبال با كرونا

پس از تعطیلی طوالنی مدت والیبال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در کشــور، از امروز سوت 
آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر والیبال با 
برگزاری هفت دیدار به صدا درخواهد آمد. این 
رقابت ها اما در حالي آغاز مي شود که از همین 
هفته نخست حاشیه هایش آغاز شده است. یكي 
از این حواشي اضافه شدن مجدد تیم شهرداري 
قزوین به لیگ اســت که اول به خاطر تســویه 
نكردن بدهي اش از مسابقات کنار گذاشته شد 
اما ســه روز مانده به آغاز رقابت ها درخواست 
مجددشان براي حضور در لیگ مورد موافقت 
قرار گرفت تا رقابت هاي امسال 15 تیمي شود! 
موضوعي که فدراسیون با موافقت آن آیین نامه 
خود که در آن درج شــده بود لیگ برتر مردان 
با 12 یا تحت شــرایطي با 14 تیم باید برگزار 
شــود را نقض کرد! با همه این صحبت ها فصل 
جدید رقابت های لیگ در حالــی آغاز خواهد 
شد که به گفته بیشــتر کارشناسان این رشته، 
تعداد تیم های  مدعی در فصل جدید نسبت به 
دوره های گذشته بیشتر شده و همین موضوع 
باعث جذاب تر شدن بازی ها در جدول 15 تیمی 
مسابقات خواهد شد. اما تفاوت اصلي رقابت هاي 
امسال با ادوار گذشــته، برگزاري مسابقات با 
ویروس کرونا است که مثل فوتبال تماشاچي ها 
را از سالن بیرون کرده و مشكالت دیگري را هم 
به وجود آورده اســت. کرونا در همین ابتداي 
راه 11 بازیكن تیم هورسان رامسر و سه پاسور 
تیم پیكان را درگیر کرده تا برگزاري مسابقات 
این دو تیم در هالــه اي از ابهام قرار بگیرد. البته 
فدراسیون اعالم کرده طبق قانون اگر تیمي 9 
بازیكن سالم داشته باشد باید به میدان بیاید در 
غیر این صورت با باخت فني مواجه مي شود. اما 
هورساني ها اعالم کرده اند شرایط بازي ندارند 
و پیكان هم هر سه پاســورش را از دست داده و 
براي مسابقه پاســور دیگري ندارد! با این حال 
رامســري ها براي اینكه جلــوي باخت فني را 
بگیرند، بــا 6 بازیكن راهي تهران شــدند.  باید 
دید که فصل جدید رقابت هــای لیگ والیبال 
در چنین شــرایط خاصی چگونه پیش خواهد 
رفت. فصلی که انتهــای آن به المپیک 2۰21 
توکیو منتهــی خواهد شــد و از این جهت نیز 
دارای اهمیت بسیاری است. شهرداری ورامین، 
شهرداری قزوین، شهرداری ارومیه، آذرباتری 
ارومیه، فوالد مبارکه ســپاهان، خاتم اردکان 
،شهرداری گنبد، شهداب یزد، فوالد سیرجان، 
راهیاب ملل کردستان، لبنیات هراز آمل، پیكان 
تهران، سایپای تهران، هورسان رامسر و شهروند 

اراک 15 تیم حاضر در رقابت ها هستند. 

اردوي كاراته از اواسط مهر
شهرام هروی ســرمربي تیم ملي کاراته در 
خصوص برگــزاری اردوهای تیــم ملی کاراته 
و رعایــت پروتكل هــای بهداشــتی عنــوان 
داشــت:»اولین چیزی که برای ما اولویت دارد، 
سالمتی بچه های کاراته اســت و باید فضایی را 
ایجاد کنیم که بتوانند ایمــن تمرین کنند. در 
حال بررسی شرایط هســتیم و فدراسیون هم 
پیگیر آن است. ما هم طبق برنامه خودمان و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، از اواســط مهر اردوها را 
استارت می زنیم و از آبان هم منسجم تر خواهیم 
شــد.« وی ادامه داد:»اولین مســابقاتی که در 
آن برای انتخابی المپیک باید شــرکت کنیم، 
مسابقات مراکش است که اواخر فروردین برگزار 
می شود. ما با بچه ها در ارتباط هستیم و مشكلی 
وجود ندارد. فدراســیون رایزنی می کند که در 
آکادمی ملی المپیک تمرین کنیــم، اما ظاهرا 
هتل آنجا در دست تعمیر است و اگر آنجا نشد، 
مهمانسرای نصرت را انتخاب می کنیم. اگر این 
دو هم نشد در یكی از استان ها که ظرفیت داشته 
و از لحاظ کرونا ســفید، برگزار می کنیم.« او با 
اشاره به تعداد نفراتی که به اردو دعوت می شوند، 
گفت:»در حال حاضر پورشــیب و گنج زاده که 
سهمیه را کســب کرده اند به همراه مهدی زاده 
و بهمن عسگری حضور خواهند داشت و سعی 
می کنیم چند نفــر دیگر را به عنــوان حریف 
تمرینی دعوت کنیم. برنامــه تمرینی مان هم 
مشخص اســت و فقط شــرایط ناخواسته ای 
که پیش می آید یــک مقدار به هــم می ریزد، 
اما در مجموع برای کسب ســهمیه و المپیک 

برنامه ریزی کرده ایم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

کار کردن در تراکتورسازی، فرصتی 
است که خیلی از مربی ها به سادگی از 
دســت نمی دهند. چراکه این باشگاه 
هم منابع مالی بسیار خوبی دارد، هم از 
هواداران پرشور و پرشماری برخوردار 
است و هم با مهره های جوان و باتجربه، 

صاحب یک ترکیب بســیار خوب شده 
است. تراکتور قبل از شروع هر فصل به 
صورت بالقوه، کاندیدای جدی قهرمانی 
است و فصل آینده، در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا نیز حضور خواهد داشت. 
علی دایی اما برای دومین بار مذاکراتی 
شكســت خورده با این باشگاه داشته 
است. او هر بار وسوسه می شود که هدایت 

این تیم را بپذیرد اما در نهایت تصمیم 
می گیرد که بــرای مربیگری، پایتخت 
را ترک نكند. شــهریار خودش را کامال 
محدود کرده و با توجه به اتفاق هایی که 
بین او و باشگاه ســایپا رقم خورده، این 
مربی حاال تنها می تواند در باشگاه هایی  
مثل پرســپولیس و پیكان مشغول به 
کار شــود. اگر او حاضر می شد تهران را 

ترک کند، تا امــروز چند چالش جذاب 
را پشت سر می گذاشــت و شاید حتی 
می توانست قهرمانی لیگ برتر را برای 
دومین بار پس از تجربه مربی-بازیكن 
بودن در سایپا به دست بیاورد. علی دایی 
اما به هیچ قیمتی حاضر نیست با تیم های 
مدعی اما دور از پایتخت، به فوتبال ایران 
برگردد. اگر شهریار این مدت را صرف 

باال بردن دانش مربیگــری و حضور در 
کارگاه های آموزشی بین المللی کرده 
بود، حاال می شد به بازگشت مقتدرانه 
او به فوتبال امید داشت اما بهترین گل زن 
تاریخ تیم ملی، این مدت سرگرم تجارت 
فوالد و سایر فعالیت های تجاری بوده و 
چندان در حوالی فوتبال آفتابی نشده 
اســت. در فوتبال مدرن، همه چیز به 
روزها، لحظه ها و حتی ثانیه ها بستگی 
دارد. جریان روز فوتبال و تاکتیک های 
محبوب مربیان، مدام عوض می شوند و 
اگر لحظه ای فرصت هماهنگ  شدن با 
این تغییرات را از دست بدهی، بعید است 
که دوباره بتوانی به اوج ماجرا برگردی. 
علی دایی بیش از یک فصل کامل را دور 
از فوتبال ســپری کرده و موفقیت های 
بیشتری در دنیای تجارت به دست آورده 
است. موفقیت هایی که به نظر می رسد او 

را از مربیگری، دور و دورتر خواهند کرد.
آن چه بر علی دایِی مربی می گذرد، 
درست برعكس ماجراهای او در قامت 
یک بازیكن است. شهریار در سال های 
بــازی، هیچ فرصت خوبی را از دســت 
نمی داد. او نه از ترک تهران، بلكه حتی 
از ترک ایران و رفتن به یک کشور دیگر 
برای فوتبال بازی کردن نمی ترسید. او 
در تهران »مشغله« نداشت و می خواست 
هر طور که شده، خودش را به باالترین 
نقطــه  ممكن برســاند. دایی شــاید 
سختكوش ترین بازیكن تاریخ فوتبال 
ایران باشد. یک مهاجم خستگی ناپذیر 
که از نقطه صفر، به همه چیز رســید. 
بازیكنی که نقاط قوتش را تا می توانست 
تقویت کرد و در یكی از بهترین لیگ های 
دنیا برای یكی از بهترین تیم های دنیا 
به میدان رفت. پیشرفت شهریار فرزنِد 
»ضرورت« بــود. او هنــوز نه بیزینس 
موفقی داشت و نه سرمایه بزرگی به هم 
زده بود. او می خواست به یک فوتبالیست 
بزرگ تبدیل شــود و در کنار این، همه 
چیز به دســت بیاورد. حاال اما داستان 
کمی فرق می کند. علی دایی »مجبور« 

نیست هیچ پیشنهادی را برای مربیگری 
بپذیرد، چراکه رقم های قرارداد در مقابل 
ثروت او عدد بزرگی نیستند. او ضرورتی 
برای کار در فوتبال احســاس نمی کند 
و همه چیز برایــش تنها یک عالقه دور 
و دراز در ســال های جوانی است. او در 
مربیگــری، راه های دشــوار را انتخاب 
نمی کنــد و کارهای ســخت را در نظر 
نمی گیرد. او در مربیگــری به خودش 
زحمت نمی دهد و هدف های نفس گیر 
را در نظر نمی گیرد. به نظر می رسد علی 
دایی منتظر است تا بار دیگر، نیمكت تیم 
ملی یا پرسپولیس را به او تعارف بزنند. هر 
چقدر هم که فاصله  او با فوتبال بیشتر و 
دوران غیبتش در لیگ برتر طوالنی تر 
می شود، شانس پیوستنش به یكی از دو 
تیم موردعالقه، به حداقل می رسد. نگران 
علی دایی نباشید. پای تصاویر هم برای او 
و غیبتش دل نسوزانید. این یک غیبت 
»خودخواسته« اســت. نه محرومیتی 
وجــود دارد و نــه نهادی، شــهریار را 
ممنوع الكار کرده است. او همین امروز 
می تواند به یک پیشــنهاد لیگ برتری 
پاسخ مثبت بدهد اما ترجیحش این است 
که مسیر متفاوت تری را برای زندگی اش 
در نظر بگیرد و برای مربیگری، زیر بار هر 
مشقتی نرود. او آنقدر منتظر می ماند تا 
نیمكت پرســپولیس و تیم ملی دوباره 
خالی شود. هرچند که با این همه غیبت، 
بعید است به مرور زمان کسی حضور او را 
یک انتخاب ایده آل برای قرمزها یا تیم 

ملی بداند.

علی دایی مربی، برعکِس علی دایی بازیکن! 

بفرمایید تیم ملی

اتفاق روز

چهره به چهره

مذاکره های علی دایی و باشگاه تراکتورسازی تبریز همان طور که تصور می شد، به بن بست رسید و شهریار، پیشنهاد 
هدایت این تیم را نیز قبول نکرد. ظاهرا خیلی ها نگران دوری طوالنی مدت علی دایی از فوتبال شده اند اما خود این مربی 
اصال نگران این ماجرا نیست و با خیال راحت، پیشنهادها را یکی یکی رد می کند. او فصل گذشته نیز از دو تیم لیگ برتری 
پیشنهاد رسمی گرفت اما طبق معمول از آن جایی که این تیم ها بیرون از »تهران« بودند، حاضر نشد زیر بار سرمربیگری 

آنها برود. شهریار در عصر مربیگری، حتی یک روز هم بیرون از تهران کار نکرده است. او نمی خواهد به خودش سختی 
بدهد و انگار فوتبال، دیگر اولویت اول علی دایی محسوب نمی شود.

پس از لئو مسی که باالخره به غیبت در اردوی بارسلونا پایان 
داد و به جلسه های تمرینی تیم اضافه شد، تیاگو آلكانتارا دومین 
غایب سرشناس جلسه  تست کرونا در باشگاه های اروپایی بود. 
تیاگو حاضر نشد در تست های باشگاه بایرن شرکت کند. او قبل 
از این، مدیران باشگاه را در جریان جدایی اش گذاشته بود. از 
قرارداد پسر مازینیو با باشگاه بایرن، یک سال باقی مانده و این 
بازیكن، خواهان جدایی از جمع مونیخی ها شده است تا یک 
چالش جدید را پشت سر بگذارد. مدیران باشگاه نیز با تصمیم 
او موافقت کرده اند و منتظر دریافت یک پیشنهاد رسمی برای 
فروش تیاگو هستند. مدیربرنامه های این هافبک حدود چند 

هفته قبل، او را به باشگاه لیورپول پیشنهاد داده بود. ظاهرا تیاگو 
عالقه داشت تا در آنفیلد زیر نظر یورگن کلوپ به میدان برود. 
لیورپولی ها در ابتدا خواهان جــذب او نبودند اما نمایش های 
درخشان ستاره اسپانیایی در دیدارهای نهایی این فصل از لیگ 
قهرمانان اروپا، نظر آنها را عوض کرد. تیاگو به عنوان بهترین 
هافبک لیگ قهرمانان انتخاب شد و فصل را به بهترین شكل 
ممكن به پایان رساند. گفته می شــود لیورپول با 3۰ میلیون 
پوند، خواهان جذب این ستاره است اما باشگاه آلمانی هنوز این 
پیشنهاد را به صورت رسمی دریافت نكرده و حتی بعید است 
که با چنین رقمی موافقت کند. این وسط، یک موضوع مبهم 

دیگر نیز وجود دارد. اینكه تیاگو در تیررس باشگاه بارسلونا نیز 
قرار گرفته است. آلكانتارا محصول آکادمی فوتبال بارسلونا بود 
و پس از سال ها حضور در رده های پایه این باشگاه، توسط پپ 
گواردیوال به تیم اصلی رسید. پپ به محض پیوستن به بایرن، 
این بازیكن را جذب کرد و رابطه او و بارسا در همان نقطه به پایان 
رسید. حاال بخشی از مدیران بارسا خواهان جذب دوباره این 
هافبک هستند اما رونالد کومان، چنین ایده ای را نمی پذیرد 
و جورجینیو واینالدوم را برای تیمش می خواهد. موضوع پسر 
مازینیو و ستاره محبوب رونالد کومان در تیم ملی هلند، حاال 
به یک کشمكش بزرگ در باشگاه بارسلونا تبدیل شده است. 
مدیران باشگاه می خواهند تیاگو را برگردانند اما کومان به جز 
جینی واینالدوم، به هیچ گزینه دیگری برای تیمش رضایت 

نمی دهد.
برای چندین سال در باشگاه بارسا، انتخاب بازیكن وظیفه 

مدیر ها بود و مربیان در این تصمیم ها دخالت داده نمی شدند. 
ماحصل این اتفاق، خریدهای فاجعه باری مثل کوین پرینس 
بوآتنگ بود. کومان اما به محض ورود به بارسا، از این مجموعه 
قول گرفت تا هر خریدی با نظارت مســتقیم و پاسخ مثبت او 
انجام شــود. مرد هلندی از همین ابتدا پای حرفش ایستاده و 
به هیچ قیمتی حاضر به پذیرفتن تیاگو نیست. اگر او مدیران 
بارسا را راضی کند، واینالدوم راهی این تیم می شود و تیاگو به 
عنوان جایگزین جینی، به آنفیلد می رود. اگر هم تیاگو به بارسا 
برود، لیورپولی ها قرارداد واینالدوم را تمدید می کنند. همه چیز 
ظرف روزهای آینده کامال روشن می شود. فعال نكته واضح این 
است که تیاگو دیگر در مونیخ به بازی ادامه نمی دهد و از بین او 
و جینی، یک نفر فصل آینده پیراهن بارسا را بر تن خواهد کرد. 
این معادله سرنوشت ساز، روی ترکیب خط هافبک لیورپول و 

بارسا در فصل آینده تاثیر زیادی خواهد داشت.

آریا طاری

کار از تجمع مقابل ساختمان باشگاه یا وزارت 
ورزش گذشته اســت. آبی ها برای بازگرداندن 
مربی محبوب شان دســت به ابزار مدرن تری 
زده اند. آنها این بار با یک توفان توئیتری، خواهان 
حضور دوباره اســتراماچونی در فوتبال ایران 
شــده اند. توفانی  که خبرش حتی به ایتالیا هم 
رسیده است. اســتفاده از ظرفیت شبكه های 
اجتماعی، آخرین حربه هواداران باشگاه برای 
امیدوار بودن به حضور دوباره استراما در تهران 
است. باشــگاه همچنان به تالش برای جذب 
دوباره این مربی ادامه می دهد اما قوانین نوظهور 
فوتبال ایران، فعــال راه را برای این بازگشــت 
مسدود کرده اند. قوانین دست و پاگیری که به 
نظر می رسد اعتبارشان از همین حاال، زیر سوال 

رفته است.
چندین مــاه از جدایــی ناگهانــی آندره آ 
اســتراماچونی از فوتبال ایران گذشته اما این 
مربی هنوز »فراموش« نشــده است. کاری که 
او ظرف چند ماه در باشگاه استقالل انجام داد، 
تحسین برانگیز به نظر می رسید. مرد ایتالیایی 
یک سیســتم مدرن برای تیمش ســاخت و 
ستاره های زیادی را در استقالل احیا کرد. او از 

مهدی قائدی که خیلی ها فكــر می کردند زیر 
سایه حواشی مانده، یک مهاجم بی نقص ساخت 
و کیفیت خیلــی دیگر از نفرات تیــم را به اوج 
رساند. او خیلی زود به یک »ستاره« روی نیمكت 
استقالل تبدیل شد اما حاضر نبود برای حفظ 
موقعیتی که دارد، به »سازش« با مدیران باشگاه 
بپردازد. حجم بدقولی ها، ایــن مربی را کالفه 
کردند و او ناگهان در فهرست مسافران پرواز از 
تهران دیده شد. همه مذاکره ها برای بازگشت او 
هم بی ســرانجام ماندند. مذاکره هایی که البته 
بیشتر »نمایشــی« به نظر می رسیدند و بعدها 
اصالت شان تا حدودی زیر ســوال رفت. به هر 

حال استراما برنگشت و استقالل با فرهاد 
مجیدی به کارش ادامه داد. آبی ها نتایج 
خوبی هم به دست آوردند اما هواداران 
باشگاه، هنوز سرگرم رویاپردازی درباره 
پروژه نیمه تمام باشگاه با مرد ایتالیایی 
بودند. هنوز هــم او را »رییس« صدا 
می زدند و هنوز هم می خواستند که او 
به هر قیمتی، به استقالل برگردد. این 
میل تا همین چند وقت پیش، بیشتر 
به خیالبافی شباهت داشت اما حاال به 
نظر می رسد روزنه های امیدی برای این 
بازگشت مهیا شده است. باشگاه به دنبال 

جذب استراماچونی رفته و ظاهرا این سرمربی 
رضایت اولیــه اش را نیز برای بازگشــت اعالم 
کرده است. با این حال قانون منع ورود مربیان و 
بازیكنان خارجی جدید، فعال همه چیز را متوقف 
کرده است. قانونی که اجرا شدنش می تواند به 
یک جنجال بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شود 
و یک شكســت تازه در پرونــده دوران حضور 
سلطانی فر در راس وزارت ورزش و همچنین یک 

بی اعتباری بــزرگ برای فدراســیون فوتبال 
تلقی شود.

مدیران تصمیم ساز ورزش و فوتبال ایران، 
حاال در آستانه یک تصمیم کلیدی هستند. به 
نظر می رسد این یک تصمیم بسیار حیاتی برای 
آینده این فوتبال خواهد بود. اولین گزینه پیش 
روی این مدیرها، این اســت که همچنان روی 
این قانون غیرحرفه ای و غیرمنطقی، پافشاری 
کنند و از اصول شان کوتاه نیایند. اگر این اتفاق 
رخ بدهد، فوتبال ایران ســال به سال آماتورتر 
می شــود و قیمت بازیكنان و مربیان داخلی، 
روز به روز باالتر می رود. اگر این اتفاق رخ بدهد، 
فوتبال ایران در سطح آسیا منزوی خواهد شد. 
برای یک لحظه تصور کنید باشگاه های ایرانی 
بدون استعدادهای خارجی، قرار است روبه روی 
رقبای تا دندان مسلح شان در غرب و شرق آسیا 
قرار بگیرند. اجرای این قانون، عمال به معنی از 
بین بردن آخرین شانس های موفقیت فوتبال 
ایران در آسیا خواهد بود. گزینه دوم این است 
که این مدیرها برای استقالل »استثناء« قائل 
شوند و اجازه بازگشت اســتراماچونی را صادر 
کنند اما همچنان قانون شان را هم نگه دارند. 
این موضوع هم خودش یک جنجال بســیار 
بزرگ و تاریخی خواهد ساخت. چراکه طبعا 
سایر باشگاه ها به این رای اعتراض می کنند 
و استثناء قائل شــدن برای استقالل را زیر 
سوال می برند. این موضوع حتی در صورت 
موفقیت پروژه اســترا، یک دردسر بزرگ 
برای اســتقالل نیز خواهد بود. چراکه این 

باشــگاه در معرض انواع اتهام ها قــرار خواهد 
گرفت. راه ســوم که منطقی تریــن راه نیز به 
شمار می رود، لغو کامل قانون منع به کارگیری 
خارجی های جدید است. این بهترین تصمیمی 
اســت که آقایان مدیر می تواننــد اتخاذ کنند. 
تصمیمی که اجازه می دهد اســتراماچونی و 
سایر خارجی های کارآمد در فوتبال ایران حضور 
داشته باشند و به رشد این فوتبال کمک کنند. 
با چنین تصمیمی، حتما هواداران باشگاه های 
دیگر نیز از حضور استراما استقبال خواهند کرد. 
چراکه قرار گرفتن او روی نیمكت اســتقالل، 
ســطح کیفی رقابت های فوتبال در ایران را باال 

خواهد برد.
برخالف چیزی کــه اســتقاللی ها تصور 
می کنند، بازگشــت اســتراماچونی پایان کار 
نیســت. هواداران باشــگاه باید ایــن روحیه 
مطالبه گری را پس از حضور دوباره این مربی هم 
ادامه بدهند. استقالل همین حاال به وینفرد شفر 
بدهكار اســت و به همین خاطر با مشكل بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالت دســت و پنجه نرم 
می کند. اگر اوضاع مالی استقالل تغییر نكند، 
اگر سیاست های مالی باشــگاه جواب ندهد و 
شیوه مدیریت تیم به روز نشود، استراماچونی 
باز هم فقط چند ماه در فوتبال ایران دوام خواهد 
آورد و استقالل دوباره به یک چرخه کامال غلط 
بازخواهد گشــت. مدیران آبی این روزها روی 
بازگشــت مرد ایتالیایي مانور می دهند اما هنر 
آنها زمانی معلوم می شــود که پس از بازگشت، 

شرایط را برای حفظ این مربی نیز فراهم کنند.

لیورپول، بارسا و ماجرای دو هافبک

پسر مازینيو، پسر كومان!  

استثنا نه؛ قانون را عوض کنید

استراماچونی؛ كليد تحول

علی دایی بیش از یک 
فصل کامل را دور از فوتبال 
سپری کرده و موفقیت های 
بیشتری در دنیای تجارت 

به دست آورده است. 
موفقیت هایی که به نظر 

می رسد او را از مربیگری، 
دور و دورتر خواهند کرد
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