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میزبانی ایران منتفی شد
تعویق جام جهانی کشتی فرنگی!

جام جهانی کشتی فرنگی 2019 که قرار بود 
از پایان این هفته به میزبانی ایران برگزار شود، به 
دلیل برخی مسائل به تاخیر افتاد. کمیته اجرایی 
»UWW« در استانبول جلسه ای را برگزار کرد. 
در این نشست گروه های مختلف به توصیه وزارت 
خارجه های خودشــان اعالم کردند که به ایران 
سفر نمی کنند. در این کمیته دو تیم اعالم کردند 
که به توصیه دولت های شــان از حضور در این 
مسابقات به میزبانی ایران انصراف دادند. در این 
بیانیه اتحادیه جهانی کشتی آمده است:»با توجه 
به مسئولیتی که در قبال ورزشــکاران و تیم ها 
داریم، وضعیت موجود برای برگزاری این رویداد 
بین المللی رضایت بخش نیست. به همین دلیل 
این مسابقات را به زمانی دیگر موکول می کنیم.«

حسن رنگرز ســخنگوی فدراسیون کشتی 
نیز در این باره گفت:»هر آن چیزی که مرتبط با 
مسئولیت و رسالت فدراسیون ایران بوده، محقق 
شده است. وقتی فدراســیون جهانی یک طرفه 
رقابت ها را لغو می کند، از این به بعد خارج از اراده 
و اختیار ماست. هیچ مشکلی به لحاظ امنیتی و 
لجستیکی برای برگزاری این مسابقات نداریم. ما 
این امکان را داریم یکی از باشکوه ترین رقابت های 

جام جهانی را میزبانی کنیم.«
    

برد پیکان در نبرد خودروسازان
رقابت های هفته هشــتم لیگ برتر والیبال 
باشگاه های کشــور با برگزاری 6 بازی پیگیری 
شــد که در پایان، تیم های شــهرداری ارومیه، 
سپاهان اصفهان، پیام مشهد، شهرداری ورامین، 
شهرداری گنبد و پیکان تهران مقابل رقبای خود 
به برتری رسیدند. در نخستین بازی این هفته، 
تیم شهرداری ارومیه با هدایت مصطفی کارخانه 
توانست میزبان قعر جدولی خود شهروند اراک 
را با نتیجه ســه بر یک شکســت دهــد. در این 
دیدار شــهروند اراک، ست نخســت را 2۳-2۵ 
پیروز شد اما در سه ســت بعد شکست خورد تا 
روند خــوب ارومیه ای ها در ایــن هفته ها ادامه 
پیدا کند. در بازی دوم  این هفته هم شــاگردان 
رحمان محمدی راد در تیم ســپاهان اصفهان، 
با نتیجه قاطع سه بر صفر میزبان خود شهداب 
یزد را شکست دادند. شهدابی ها به واسطه رفتار 
ناشایست تماشاگران شان در دیدار با سپاهان، 
با حکم کمیته انضباطی در  هفته نهم از حضور 
تماشاگر در دیدار با شهروند اراک محروم شدند. 
همچنین پیام مشهد در بازی ســوم این هفته 
 مقابل میزبانش خاتم اردکان در سه ست پیاپی 
پیروز شد تا درمجموع سه بر صفر برنده این دیدار 
شود. شهرداری ورامین، مدافع عنوان قهرمانی 
نیز با ادامه دادن به رونــد پیروزی های خود، در 
یک بازی خانگی مهمانش رهیاب ملل مریوان 
را با نتیجه قاطع سه بر صفر شکست داد. در بازی 
پنجم این هفته هم تیم شهرداری گنبد توانست 
با نتیجه سه بر یک مهمان خود فوالد سیرجان 
ایرانیان را شکست دهد. حساس ترین بازی این 
هفته نیز به میزبانی سایپا در سالن هیات والیبال 
تهران برگزار شد که شاگردان محمد ترکاشوند 
در تیم پیکان، با نتیجه ســه بر دو میزبان خود را 
شکست دادند تا پیروز جدال خودروسازان لیگ 
شوند. تیم کاله مازندران این هفته استراحت کرد.

    
14 دی اعزام والیبال به چین

مســابقات انتخابی المپیک والیبال در قاره 
آسیا، 17 تا 22 دی در شهر جیانگمن چین برگزار 
خواهد شد و تیم ملی ایران در مرحله گروهی این 
رقابت ها، با تیم های چین، قزاقستان و چین تایپه 
همگروه است. تیم های اســترالیا، کره جنوبی، 
هند و قطر هم در گروه دوم بــه میدان می روند. 
طبق برنامه اعالم شــده تیم ها باید 1۵ دی وارد 
چین، محل برگزاری مســابقات شــوند. به این 
ترتیب کاروان والیبال ایــران 14 دی تهران را 

ترک خواهد کرد. 
نخستین بازی ایران در این رقابت ها سه شنبه 
17 دی برابــر چین تایپه برگزار خواهد شــد. 
شــاگردان کوالکوویچ در دیدار بعدی 18 دی 
به مصاف قزاقســتان می روند و در دیدار پایانی 
19 به مقابل چین میزبان به میــدان می روند.  
پس از پایان مرحله مقدماتــی، دو تیم برتر هر 
گروه به مرحلــه نیمه نهایی صعــود می کنند. 
رقابت هــای مراحــل نیمه نهایــی و فینال در 
روزهــای 21 و 22 دی برگزار می شــود و تیم 
قهرمان مسابقات ســهمیه حضور در بازی های 
المپیک توکیو را کســب می کند. همچنین با 
اعالم امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال، 
مرحله اول اردوی آماده سازی ملی پوشان برای 
مسابقات انتخابی المپیک، از روز چهارشنبه، 1۳ 
 آذر آغاز خواهد شد. لیگ والیبال نیز از هفته دهم 

تعطیل می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اهمیت برانکو برای پرســپولیس، 
وقتی بیشــتر از همیشه مشخص شد 
که او دیگر روی نیمکت این تیم حضور 
نداشــت. تیمی که به کمک این مربی 
قهرمان سه دوره متوالی لیگ برتر شده 
بود، حاال در دست های گابریل کالدرون 
دچار تزلزل شده و در مسیر تبدیل شدن 
به یک تیم کامال معمولی است. برانکو اما 
قصد دارد دوباره به فوتبال ایران برگردد. 

او در سال های گذشته کارنامه درخشانی 
در فوتبال ایران داشته و همیشه خواهان 
حضور دوبــاره روی نیمکت تیم ملی 
بوده اســت. نیمه پر لیوان در مورد او، 
شناخت کاملش از فوتبال ایران است. 
مرد کروات هم ستاره های فوتبال ایران 
را به خوبی می شناسد، هم با شرایط تیم 
ملی به خوبی آشناست و هم از وضعیت 
فدراســیون فوتبال خبر دارد. او سطح 
امکانات فوتبال ایران را می داند و از هیچ 
اتفاقی در اردوهای تیم، شــگفت زده 

نخواهد شد. عالوه بر این، او هرگز یک 
مربی »پروازی« نیســت و دلیلی برای 
رفتن به مرخصی هــای طوالنی ندارد. 
ایوانکوویچ در سال های گذشته همواره 
در ایران اقامت داشته و از ایران به عنوان 
کشور دومش یاد کرده است. با حضور او، 
برخی از ستاره هایی که در این سال ها از 
تیم ملی محروم بوده اند دوباره می توانند 
پیراهن این تیم را بر تن کنند. در کنار این 
موارد، باید به این موضوع نیز اشاره کرد 
که او در یک مقطــع روی نیمکت تیم 

ملی بوده و با تجربه ای که به دست آورده، 
فضای این تیم را به خوبی می شناسد. او 
ذاتا یک مربی سختکوش و پرانگیزه با 
روحیه برنده است و تیم هایش معموال 
حتی وقتی خیلی خوب بازی نمی کنند، 
برنده می شوند. این مربی در سازماندهی 
دفاعی نیز خوب عمل می کند و معموال 
تیم هایش گل هــای زیــادی از رقبا 
نمی خورند. نقطه قــوت اصلی او نیز به 
موضوع آمادگی بدنی تیم برمی گردد 
که همیشه یکی از ضعف های فوتبال 

ایران بوده است. تا امروز تنها چهار مربی 
موفق شــده اند ایران را به جام جهانی 
برسانند و یکی از آن چهار مربی، برانکو 

ایوانکوویچ است.
در مورد برانکو نبایــد از نیمه خالی 
لیوان نیز چشم پوشــی کرد. نیمه ای 
که به هیچ وجه انکارشدنی نیست. در 
درجه اول حضور او فضای »دوقطبی« 
در اطراف تیم ملــی را تقویت می کند. 
ما برای عبــور از این مرحله، به حمایت 
حداکثــری هوادارها از تیــم ملی نیاز 
داریم امــا در صــورت روی کار آمدن 
دشــمن قدیمی کارلــوس کی روش، 
طبیعتا بخشــی از هواداران تیم ملی 
از این تیم حمایــت نخواهند کرد. این 
موضوع ممکن است حتی به بازیکنان 
تیم نیز ســرایت کند. برانکو هیچ وقت 
رابطه خوبی با رامین رضاییان نداشت 
و در نهایت این بازیکن را از پرسپولیس 
اخراج کرد. رابطه او و مهدی طارمی نیز 
همیشه با تنش های زیادی همراه بود. 
انتقاد مرد کروات از ســردار آزمون نیز، 
حتی پای پدر سردار را به ماجرا باز کرد. 
به نظر می رسد گروهی از بازیکنان تیم 
که نزدیک به کارلوس کی روش بودند، 
اصال عالقــه ای به بازی برای دشــمن 
این مربی ندارند و این موضوع می تواند 
اردوی تیم را چندتکه کند. اتفاقی که 
برای اتحاد تیم ملی به شدت خطرناک به 
نظر می رسد. عالوه بر این نباید فراموش 
کرد که برانکو در پروژه االهلی به سختی 
شکست خورده است. موفقیت در فوتبال 
باشگاهی ایران، نباید به تنهایی تضمینی 
برای کار در تیم ملی باشد. چراکه یک 
دهه قبل امیرقلعه نویی با وجود موفقیت 
بزرگ در لیــگ، دوران خوبی را در تیم 
ملی سپری نکرد. ایوانکوویچ نه به لحاظ 
تاکتیکی یک مربی پیچیده اســت و 
نه تیم هایش، فوتبــال فوق العاده ای 
بازی می کنند. مشــکالت مالی بزرگ 

فدراسیون و تدارکات ضعیف تیم نیز، 
کار را برای این مربی سخت خواهد کرد. 
شاید او با پذیرفتن این سمت و تجربه یک 
ناکامی، همه اعتباری که این سال ها در 
فوتبال ایران به دست آورده را به سادگی 

به حراج بگذارد.
تابســتان 2006، برانکو با ناکامی 
در جام جهانی و از دست دادن کنترل 
رختکن، از تیم ملی جدا شد. او نسبت 
به آن روزها، تفاوت های چشــمگیری 
پیدا کرده و دیگر یک مربی فاقد کاریزما 
محسوب نمی شــود. تیم ملی هم اما 
عوض شــده و دیگر یک تیم سرشار از 
ســتاره های بزرگ با شــهرت جهانی 
نیست. تیم ملی جوان شــده و به یک 
معمار برای ادامه دادن راه کی روش نیاز 
دارد. شــاید اگر برانکو کمی باهوش تر 
عمل می کــرد و وارد جنــگ لفظی با 
کی روش نمی شــد، امــروز مخالفتی 
با حضور او در تیم شــکل نمی گرفت 
اما به نظر می رســد پذیرفتن پیشنهاد 
فدراسیون، یک قمار بزرگ و خطرناک 
برای این مربی باشــد. او همین حاال از 
مقبولیت کافی در بیــن همه هواداران 
تیم ملــی برخــوردار نیســت و این 
موضوع، می تواند برای سرمربی کروات 

دردسرهای بزرگی درست کند.

در خدمت و خیانت برانکو ایوانکوویچ

عزیز میلیون دالری!

اتفاق روز 

سوژه روز 

برانکو ایوانکوویچ به نیمکت تیم ملی نزدیک شده و بعید نیست دیر یا زود، این مربی به عنوان جانشین مارک ویلموتس 
معرفی شود. در این مورد، فدراسیون فوتبال باید به سوال های پرشماری پاسخ بدهد. اینکه آنها چطور بعد از دو شکست قید 

مربی میلیون دالری شان را زده اند، اتفاقی است که شاید تنها در فوتبال ایران رخ بدهد. با این حال در مورد گزینه جدی مهدی تاج 
برای آینده تیم ملی نیز، حرف و حدیث های زیادی وجود دارد. ممکن است برانکو برای دومین بار تیم ملی را به جام جهانی ببرد و 
ممکن است تیم او راهش را به طرف جام جهانی قطر پیدا نکند. برای رقم خوردن هر دو سناریو، دالیل زیادی شکل گرفته است.

یک سال قبل در چنین روزهایی، فینال آسیا 
بدون حضور نماینده ای از عربستان برگزار شد. 
فوتبال عربستان ســال فاجعه باری را پشت سر 
گذاشته بود و نمایندگان این کشور حتی موفق به 
حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
نشدند. بالفاصله برنامه های تازه ای در این کشور، 
برای تغییر دادن این شــرایط آغاز شد. باشگاه ها 
با قدرت به ســراغ پنجره نقل و انتقاالت رفتند و 
حمایت همه جانبه ای نیــز از آنها صورت گرفت. 
عربستانی ها با قدرت به آسیا برگشتند، در لیگ 
قهرمانان گرد و خاک کردند و سرانجام یک تیم را به 
فینال آسیا فرستادند. از سقوط تا اوج گیری فوتبال 
باشگاهی عربستان در آسیا تنها یک سال فاصله 
بود. چراکه الهالل توانست با کنار زدن اوراوا ردز 

ژاپن، جام قهرمانی را از آن خود کند. همان تیمی 
که در مرحله گروهی رقابت هــا، دو جدال کامال 
نزدیک را با استقالل پشت سر گذاشته بود. الهالل 
در حالی به مسابقه برگشت با اوراوا قدم گذاشت که 
ذخیره نسبتا مطمئنی برای این جدال داشت. آنها 
در مسابقه رفت هیچ گلی دریافت نکردند و حریف 
را با نتیجه یک بر صفر شکست دادند. در نیمه اول 
دیدار برگشت، الهالل تیم برتر زمین مسابقه بود و 
اوراوا به جز یک موقعیت، حرکت مثبت دیگری 
انجام نــداد. تماشــاگران اوراوا در نیمه دوم، جو 
وحشتناکی در اســتادیوم به وجود آوردند اما باز 
هم تیم ژاپنی، موفق به گل زنی نشــد و سرانجام 
این عربســتانی ها بودند که در دقیقه 84 با ضربه 
الدوساری از حریف پیش افتادند. از همین لحظه به 

بعد، بازی دیگر برای نماینده ژاپن به پایان رسیده 
بود. شاگردان لوچسکیو در آخرین ثانیه ها، گل دوم 
را وارد دروازه حریف کردند تا با اقتدار، جام قهرمانی 
را از آن خود کنند و به عنوان قهرمان جدید قاره 
معرفی شــوند. برای دومین سال متوالی، تیمی 
که میزبان دیدار برگشــت فینال لیگ قهرمانان 
بود، ناچار شد جشن قهرمانی رقیب را در ورزشگاه 

خانگی اش تماشا کند.
الهالل عربســتان که یک بار در فینال آسیا 
مغلوب اوراوا شــده بود، حاال انتقام سختی از این 
حریف گرفت. آنها حاال در کنار پوهانگ کره با سه 
قهرمانی، پرافتخارترین تیم های لیگ قهرمانان به 
شمار می روند. اهمیت دیگر این اتفاق، پایان دادن 
به سلطه تیم های شرقی در لیگ قهرمانان بود. بعد 
از سال 2011 همواره تیم های شرقی قهرمان آسیا 
شده بودند اما این طلســم باالخره توسط الهالل 
شکسته شد. آنها در طول تاریخ یک بار دیگر نیز 
طلسم 6 قهرمانی متوالی تیم های شرقی در قاره 

را باطل کرده بودند. در پایــان این فصل از لیگ 
قهرمانان، بافتیمبی گومیس از الهالل به عنوان 
بهترین گل زن و بهترین بازیکن تورنمنت معرفی 
شد. مهره ای که نقش زیادی در قهرمانی تیمش 
ایفا کرد. البته که این قهرمانی بدون جنجال نبود 
و ماجراهای قضاوت دیدار الهالل و السد قطر در 

نیمه نهایی آسیا، هنوز به فراموشی سپرده نشده 
است. با این وجود الهالل به هر قیمتی توانست جام 
قهرمانی را از آن خودش کند. آنها نماینده فوتبال 
آسیا در جام باشگاه های جهانی هستند و به زودی 
باید در این تورنمنت به میدان بروند. الهالل آسیا را 

به رنگ آبی درآورد.

آریا طاری

وقتی مهدی تارتار زمین مسابقه با گابریل کالدرون را به عنوان 
مربی برنده ترک کرد، بحث توانایی مربی ایرانی دوباره بر ســر 
زبان ها افتاد. تارتار با یک تیم بی ستاره که بودجه اش قابل مقایسه 
با پرسپولیس نیست و به خاطر مسائل مالی هر هفته خطر انحالل 
را نیز احســاس می کند، در این فصل نتایج درخشانی به دست 
آورده و هنوز هم شکست نخورده است. این موضوع اما به تنهایی 
برای پی بردن به قابلیت های »مربیان ایرانی« کافی نیست. چرا 
حاال که ویلموتس و کالدرون در لبه پرتگاه هستند، هیچ کس از 
جانشین داخلی برای آنها حرف نمی زند؟ دلیل این اتفاق را باید در 

عملکرد این سال های مربیان ایرانی جست وجو کرد.
مارک ویلموتس، فاصله ای با برکنار شــدن از نیمکت تیم 
ملی ندارد. پرسپولیسی ها هم اعتمادشان را به گابریل کالدرون 
از دســت داده اند. هر دو مربی خطر برکناری را هر روز احساس 
می کنند اما در گمانه زنی برای جانشینی آنها خبری از یک مربی 
داخلی نیست. مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس، 

به خوبی می دانند که »ســرمایه اجتماعی« مربیان ایرانی در 
این سال ها از دســت رفته و هیچ کس روی آنها حساب ویژه ای 
باز نمی کند. آنها به خوبی می دانند که انتخاب یک مربی داخلی، 
موجی از اعتراض ها را از سوی هواداران به دنبال خواهد داشت. 
آن هم در شرایطی که هدایت دو تیم از پنج تیم مدعی قهرمانی 
در این فصل، به مربیان بومی سپرده شده و حاال همان دو تیم، در 
رده های اول و دوم جدول رده بندی دیده می شوند. مرور جدول 
لیگ، نشان می دهد مربیان وطنی اصال کم استعداد نیستند اما آیا 
استعداد برای موفقیت در مربیگری کافی به نظر می رسد؟ بلیت 
یک نسل از مربیان ایرانی، با وقت نشناسی و انتخاب های نادرست 
سوزانده شد. امیرقلعه نویی زمانی در اوج شهرت و اعتبار بود و 
پروژه سه ساله اش در باشگاه استقالل را بر اساس وعده های قبلی 
خودش، با قهرمانی به پایان رساند. سکوهای آبی حساب ویژه ای 
روی او باز می کردند و همه چیز مهیا به نظر می رسید که او یک 
روز سرمربی مقتدر تیم ملی باشد. ژنرال اما بیش از حد عجله کرد. 
در روزهایی که تیم ملی در التهاب قرار داشت، در روزهایی که 
فیفا فدراسیون را معلق کرده بود، در روزهایی که کمیته انتقالی 

مشغول تدوین اساســنامه جدید بود، امیر خطر حضور روی 
نیمکت تیم ملی را پذیرفت و کم تر از یک سال بعد، برکنار شد. او 
خودش را به درون آتش انداخت و نتوانست از این مهلکه جان سالم 
به در ببرد. علی دایی داوطلب انجام اشتباه بعدی شد. به محض 
قهرمانی لیگ با سایپا، او را با یک تصمیم غیرفوتبالی روی نیمکت 
تیم ملی نشــاندند و با یک تصمیم غیرفوتبالی دیگر نیز، حکم 
اخراجش را صادر کردند. دایی باید خیلی چیزها را یاد می گرفت و 
بعد سرمربی تیم ملی می شد اما سرمربی تیم شد، طعم اخراج را 

چشید و بعد، خیلی چیزها را یاد گرفت!
در نسل های بعدی، مربیان تازه نفسی به فوتبال ایران معرفی 
شدند. مردانی که از یک طرف ســال ها در سطوح باال توپ زده 
بودند و از سوی دیگر، دانش شان نیز به روز شده بود. علیمنصور 
پس از شروع درخشان در جایگاه سرمربی، همان مسیر اشتباه 
همیشگی مربیان ایرانی را رفت. او که در نفت یک پروژه مستمر و 
جذاب داشت، خودش را درگیر هیاهوی استقالل کرد و نتوانست 
از این هیاهو جان سالم به در ببرد. یحیی گل محمدی نیز مرتکب 
چنین اشتباهی شــد و نتوانست مقابل پیشنهاد سرمربیگری 
پرسپولیس مقاومت کند. موضوعی که در نهایت یک شکست 
بزرگ را در کارنامه کاری او نیز رقم زد. هر دو نفر اگر کمی صبر 
می کردند و تحمل بیشتری به خرج می دادند، می توانستند در 
زمان درست در موقعیت درست قرار بگیرند. حاال جواد نکونام 
نیز در لیگ خودی نشان داده اما هنوز نمی شود او را به عنوان یک 

مربی تمام عیار پذیرفت. مربیان ایرانی همیشه از »نادیده« گرفته 
شدن ناراضی هستند. همیشه خودشان را قربانی می دانند و از 
اینکه به آنها اعتماد نمی شود، شکایت دارند. اما سوال اینجاست 
که این جماعت، چقدر برای فوتبال وقت می گذارند؟ چقدر در 
دوره های سطح باال شرکت می کنند؟ چقدر با تیم شان زندگی 
می کنند؟ تا کجا حاضرند همه فعالیت های روزمره زندگی شان 
را وقف فوتبال کنند؟ چقدر در مدیریت بحران مسلط و توانمند 
هستند؟ چقدر حاضرند از همه فعالیت های اقتصادی جانبی 
به خاطر فوتبال بگذرند؟ مقصر اصلی خود آنها هســتند. آ نها 
که راه بزرگ  شــدن و بزرگ  ماندن را می دانند اما در این راه قدم 

نمی گذارند.
علی کریمی وفرهاد مجیدی، می توانستند برای تبدیل شدن 
به بزرگ ترین مربیان فوتبال ایران تــالش کنند. هر دو مربی، 
محبوب بودند و کاریزمای کافی را برای مربی   شدن داشتند. اولی 
خودش را در مشکالت باشگاهداری و ماجراهای عجیب سپیدرود 
غرق کرد و دومی، طعمه فدراسیون فوتبال شد. دو انتخاب اشتباه 
برای دو اســم بزرگ. حاال اولی در فکر مهاجرت به کاناداست و 
دومی، از فوتبال فاصله گرفته اســت. چرا آنها نمی توانند و یک 
مربی مثل فرانک لمپارد، چشم ها را خیره می کند؟ شاید آنها باید 
به زندگی فرانک لمپارد نگاه کنند. به شوق یادگیری این مربی. 
به انگیزه او برای بیشتر دانستن و البته به هوش او، برای درست 

انتخاب کردن.

الهالل و پایان دادن به سلطه شرقی ها

آسیا آبی شد

مربیان ایرانی؛ مردانی با آرزوهای کوچک

شما »بین المللی« نیستید!

برانکو هیچ وقت رابطه 
خوبی با رامین رضاییان 
نداشت و در نهایت این 

بازیکن را از پرسپولیس 
اخراج کرد. رابطه او و 

مهدی طارمی نیز همیشه با 
تنش های زیادی همراه بود. 
انتقاد مرد کروات از سردار 

آزمون نیز، حتی پای پدر 
سردار را به ماجرا باز کرد
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