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تراكتورهمبهواليبالميآيد؟

موضوع تیمداری باشــگاه تراکتور در لیگ برتر 
والیبال در ســال های اخیر همیشه موضوعی بود که 
بسیار از عالقمندان به والیبال دنبال تحقق آن بودند. در 
همین راستا سال گذشته مذاکراتی هم انجام شد که در 
نهایت به تیمداری باشگاه تراکتور ختم نشد. برای سال 
آینده هم خبر می رسد که مذاکراتی برای تیمداری 
باشگاه تراکتور در لیگ والیبال انجام شده تا باشگاه تبریز 
پس از دوری یک ساله از این رقابت ها بار دیگر نماینده ای 
در ســطح اول والیبال ایران داشته باشد. محمدرضا 
زنوزی در این خصوص عنوان داشــت:»هر سال این 
صحبت ها مطرح می شود، اما من از تیمداری در فصل 
آینده بی خبر هستم.« پیش از این نیز از احتمال حضور 

استقالل در لیگ والیبال خبر رسیده بود. 
    

تيمبهدادقهرمانليگشد
به دلیل وجود بیماری کرونا در ایران، شــرایط 
برگــزاری هفته چهــارم )هفته آخــر( لیگ برتر 
وزنه برداری مهیا نبود. بر همین اســاس با توجه به 
موافقت تمامی باشگاه های شرکت کننده مبنی بر 
اتمام این مسابقات، نتیجه تا پایان هفته سوم برای 
معرفی تیم قهرمان در نظر گرفته شد و تیم وزنه برداری 
بازار بزرگ ایران با 2271 امتیاز به قهرمانی رسید. 
همچنین تیم های دانشــگاه آزاد با 2215 امتیاز و 
شرکت ملی حفاری اهواز با 2203 امتیاز در رده های 
دوم و سوم ایســتادند. عقاب نیروی هوایی با 1958 
امتیاز، مناطق نفت خیز جنوب بــا 1848 امتیاز و 
نیروی زمینی با 1836 امتیاز نیز به ترتیب کار خود را با 

عناویت چهارم تا ششم به پایان رساندند. 
    

CASاعالمتاريخجديد
برايجودو

قرار بود دادگاه حکمیت ورزشی برای رسیدگی 
به شــکایت ایران از فدراســیون جهانی جودو در 
خصوص تعلیق این رشته المپیکی، 20 فروردین 
در لوزان سوئیس برگزار شــود اما به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به زمان دیگری موکول شــد. بعد از 
این اتفاق، دادگاه حکمیت ورزش به تازگی با ارسال 
نامه ای به فدراسیون جودو ایران سه تاریخ جدید را 
برای برگزاری دادگاه پیشنهاد داد تا با هماهنگی دو 
طرف زمان جدید برای رســیدگی به این پرونده را 
مشخص کنند. با تصمیم فدراسیون جودو ایران 27 
شهریورماه به عنوان تاریخ جدید دادگاه حکمیت 
ورزشی انتخاب شد. هیات اعزامی ایران در این تاریخ 

از حقانیت جودو ایران دفاع خواهند کرد.
    

6نامزدووشوتاييدشدند
مدارک مدیریتی 6 تــن از داوطلب هاي احراز 
پســت ریاست فدراســیون ووشــو در کمیسیون 
تطبیــق وزارت ورزش و جوانان تایید شــد. علی 
صدیقی سرپرست دبیرکلی فدراسیون  ووشو و دبیر 
مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشو در این باره عنوان 
داشت:»جلسه کمیسیون تطبیق داوطلبین احراز 
پست ریاست فدراسیون ووشو، امروز )چهارشنبه 
10 اردیبهشــت مــاه( در وزارت ورزش و جوانان 
برگزار شد و آقایان حسین اوجاقی، محمود رشیدی، 
علی اصغر شعبانی، امیر صدیقی، امیرعباس لشگری و 
محمود متدین دارای شرایط احراز دواطلبی ریاست 
فدراسیون به استناد ماده 6 آئین نامه انتخابات ریاست 
فدراسیون های ورزشی؛ مصوب 96/6/14 بودند.« 
همچنین تاییدنشدگان )سایر داوطلبین که مدارک 
آنها تایید نشد( چنانچه مدارک و مستندات دیگر و 
تکمیلی مبنی بر سوابق مدیریتی طبق ماده شش 
آیین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب روسای 
فدراسیون های ورزشی را دارند، شایسته است ظرف 
مدت یک هفته پس از وصول نتایج، به دبیرخانه مجمع 
واقع در فدراسیون ووشــو ارسال کنند تا در شورای 

تجدید نظر مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
    

ليگشمشيربازيبدونتماشاچي
فضل ا... باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی در 
مورد شرایط شمشیربازی عنوان داشت:»ما منتظریم 
که فدراسیون جهانی برنامه های خود را اعالم کند تا 
براساس آن ما هم برنامه ریزی کنیم. در حال حاضر 
مسابقات انتخابی المپیک در رشته های فلوره و اپه 
باقی مانده و رقابت های زون آسیا هم لغو شده است.« 
وی ادامه داد:»بخشی از لیگ ما باقی مانده که باید آن 
را برگزار کنیم. هر زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
اعالم کند که فعالیت های ورزشی آزاد است، ادامه 
مسابقات را بدون حضور تماشاگر برگزار می کنیم 
چون ملی پوشــان با باشــگاه ها قرارداد دارند و باید 

حقوق خود را دریافت کنند.«

منهای فوتبال

آریا طاری

در روزهایی که ســرمربی تیم ملی 
مشخص نشده بود، نام مربیان خارجی 
به عنوان گزینه های احتمالی حضور در 
این تیم اعالم نمی شــد اما حاال که این 
تیم سرمربی دارد، هر روز از یک گزینه 

خارجی برای نشســتن روی نیمکت 
این تیم نام برده می شود. تا همین چند 
روز پیش، گابریل کالــدرون به عنوان 
گزینه مد نظر فدراسیون برای جانشینی 
دراگان اسکوچیچ شــناخته می شد. 
مردی که یک نیم فصل در فوتبال ایران 
حضور داشــت و پرسپولیس را به صدر 

جدول رده بندی لیگ برتر رسانده بود. 
چهره ای که البته با چند ستاره شاخص 
پرسپولیس مثل بیرو، علیپور و شجاع 
خلیل زاده رابطه چندان خوبی نداشت. 
پس از مطرح شدن حرف و حدیث های 
مربوط به حضور مربی آرژانتینی در تیم 
ملی، فدراسیون فوتبال این خبر را از بیخ 

و بن تکذیب کرد اما تنها چند روز بعد، 
شــائبه های ارتباط پنهانی فدراسیون 
با اســتراماچونی به گوش می رســد. 
این احتمــال وجــود دارد که چنین 
زمزمه هایی، تالش برای »خبرسازی« 
در مورد مربی ایتالیایی باشد. دی مارتزیو 
که ظاهرا با استراما »مراوده مالی« دارد 

و یکی از »خبرنویس های« اختصاصی او 
به شمار می رود، مثل بسیاری از خبرهای 
دیگر، ممکن اســت این مورد را نیز با 
فانتزی های ذهنی خودش خلق کرده 
باشد. سوال بزرگ اما این است که چرا 
فدراســیون برابر چنین شائبه هایی، با 
یک برخورد ضربتی از سرمربی فعلی اش 
حمایت نمی کند. اگر واقعا در ترکیب 
فعلی فدراســیون، مدیری وجود دارد 
که شرایط کاری استراماچونی را پرس 
و جو کرده، آن مدیــر باید بدون چون و 
چرا به اهالی فوتبال ایران معرفی شود. 
طرفداران تیم ملی، حق دارند بدانند که 
چه کسی، می خواهد چوب الی چرخ 
سرمربی فعلی بگذارد و ساز خودش را در 
این تیم کوک کند. آنها حق دارند بدانند 
که چرا فدراسیون، یک بار برای همیشه 
اعالم نمی کند که قصد ایجاد تغییر در 

تیم ملی را ندارد.
واضح اســت که به لحــاظ مالی، 
فدراسیون فوتبال در چنین شرایطی 
قادر به جذب یک مربی خارجی دیگر 
نیســت. در واقع حتی اگر این نقشه در 
این نهاد وجود داشته باشد، اجرای آن 
کامال غیرممکن به نظر می رسد. اگر به 
هر دلیلی بهاروند و همکارها تصمیم به 
قطع همکاری با دراگان بگیرند، باید همه 
رقم قرارداد این مربی را پرداخت کنند. 
موضوعی که یک ضرر بزرگ مالی دیگر 
پیش روی فدراسیون خواهد گذاشت. 
فدراسیونی با خزانه خالی که همین حاال 
بدهی های زیادی دارد و همه پاداش هاي 
فیفا را خرج کرده، هرگز نمی تواند یک 
مربی خارجی دیگر را در این شرایط به 
خدمت بگیرد. نام استراماچونی در حالی 
در اطراف تیم ملی شــنیده می شــود 
که این مربــی، یک بــار در اعتراض به 
بدقولی های باشگاه استقالل، تیمش 
را در میانــه راه رها کــرده و از این تیم 
جدا شده است. طبیعتا در تیم ملی نیز 
بدقولی های زیادی برای او اتفاق می افتد 
و اصال بعید نیست که این مربی حتی در 
صورت انتخاب شدن به عنوان مرد اول 

نیمکت تیم ملی، این پــروژه را به حال 
خودش رها کند. فوتبال ایران در چنین 
شرایطی، قابلیت همکاری با مربی های 
خارجی را ندارد. دراگان اسکوچیچ نیز 
از این جهت انتخاب شده که دستمزد 
پایینی را طلب کرده و برای انتقال پول 
به او نیز، مشکلی وجود نداشته است. با 
این حال عده ای سخت در تالش هستند 
تا گزینه های مد نظر خود را در روزهای 
تعطیلی فوتبال، بــه تیم ملی تحمیل 
کنند. آنها نمی خواهنــد این فرصت 
را از دســت بدهند و اگر موفق شوند، 
یک بحران بزرگ در تیم ملی به وجود 
خواهند آورد. هیچ کــدام از هواداران 
تیم ملی، دوست ندارند اسکوچیچ در 
این تیم به سرنوشت محمد مایلی کهن 
دچار شود و قبل از اولین بازی، شغلش را 

از دست بدهد.
تیم ملی پس از بازگشــت فوتبال، 
روزهای حســاس و سرنوشت سازی را 
پشت سر خواهد گذاشت. در آن مقطع، 
این تیم بیشتر از همیشــه به آرامش و 
تمرکز نیاز دارد. اسکوچیچ ثابت کرده که 
برخالف مربیان قبلی، اهل دعوا و تنش 
نیست. کاش این شایعه ها نیز دست از 
سر او و تیمش بردارند. شاید انتقادهایی 
درباره این مربی وجود داشــته باشد و 
شــاید رزومه او، برای کار کردن در تیم 
ملی فوق العاده نباشــد امــا در دیکته 
نانوشــته، غلطی هم وجود ندارد. باید 
به اسکو زمان داد تا تفکراتش را در تیم 
پیاده کند. آن وقت اگر او نتیجه نگرفت، 
می تــوان از تغییــر روی نیمکت تیم 

صحبت کرد.

هر روز، یک نام تازه برای جانشینی اسکوچیچ

آسوده بخوابید، دالل ها بیدارند!

اتفاق روز

چهره به چهره

تیم ملی از مدتی قبل، سرمربی اش را شناخته و دراگان اسکوچیچ با یک قرارداد رسمی، هدایت این تیم را بر عهده 
گرفته است. این مربی البته هنوز اولین جلسه تمرینی با تیمش را سپری نکرده اما سرمربی قانونی تیم ملی به شمار 

می رود. در شرایطی که همه فعالیت های فوتبال به خاطر ویروس کرونا به تعطیلی کشیده شده، هر روز یک نام جدید برای 
جانشینی دراگان اسکوچیچ مطرح می شود. ظاهرا گروهی، هنوز هم در صدد ایجاد تغییر روی نیمکت این تیم هستند 
و دست به هر کاری می زنند تا گزینه مدنظرشان را با خود به ایران بیاورند. انفعال فدراسیون فوتبال، به این افراد فرصت 

عرض اندام زیادی بخشیده است.

عصــر مربی-بازیکن ها از ســال ها پیش در 
دنیای فوتبال به پایان رســیده است. حاال دیگر 
هیچ فوتبالیســتی به صورت همزمان با بازی، 
هدایت تیم را بــر عهده نمی گیــرد و در میانه 
نبرد، خودش را تعویــض نمی کند. با این وجود 
دنیای فوتبال هنوز مربیانی دارد که در جریان 
بازی، مثل یک فوتبالیست باال و پایین می پرند 
و انرژی صرف می کنند. چولو ســیمئونه، شاید 
پرتحرک ترین مربی دنیای فوتبال است. مردی 
که انــگار در جریان بازی، خــودش هم به یکی 
از مهره های تیــم تبدیل می شــود. او در تمام 
90 دقیقه، مشغول تهییج بازیکنان و هواداران 
است و حتی یک لحظه در کنار زمین، آرام و قرار 
ندارد. سیمئونه در دوران بازی، یک فوتبالیست 

جنجالی بود. شیطنت او برای اخراج دیوید بکام 
در جام جهانی 98، هنوز از حافظه هیچ کس پاک 
نشده است. این بازیکن در آتلتی، اینتر و التزیو به 
میدان رفت و یکی از اعضای تیم رویایی التزیو 
برای قهرمانی شگفت انگیز سری آ بود. او که کار 
جدیدش را در باشگاه های آرژانتینی آغاز کرده 
بود، در مربیگری حتی از دوران بازی هم بهتر شد. 
سیمئونه تیمی را تحویل گرفت که برای سال ها، 
بازنده همیشگی رئال مادرید در دربی های این 
شهر بود و تیمی به وجود آورد که دیگر در زمین 
فوتبال، به هیچ تیمی باج نمی داد. دو شکست در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا، می تواند هر تیمی را 
از پا دربیاورد و هر پروژه ای را نابود کند اما برای 
ال چولو، تسلیم  شدن معنایی نداشته و ندارد. او 
با آتلتی دو بار فاتح لیگ اروپا و یک بار نیز قهرمان 
اللیگا شده است. این مربی توانسته قطب سومی 
در فوتبال اسپانیا ایجاد کند اما به نظر می رسد 
تخصص اصلــی او، بازی های حذفی باشــند. 

چراکه تیم سیمئونه در لیگ، چندان فوق العاده 
نبوده است. با این وجود فوتبال دفاعی مدنظر او، 
استانداردهای جدیدی به دفاع در فوتبال اضافه 
کرده است. درســت قبل از تعطیلی رقابت ها به 
خاطر کرونا، تیم ال چولو با یک نمایش استثنایی 
در آنفیلد، لیورپول را از تورنمنت کنار زد. به نظر 
می رسد در بازگشت فوتبال، آنها یکی از مدعیان 
جدی این فصل لیگ قهرمانان خواهند بود. تیمی 
که همیشه آماده است تا دست به کارهای بزرگ و 

غافلگیرکننده بزند.
50 سالگی، هنوز ابتدای راه یک مربی فوتبال 
است. سیمئونه هنوز کارهای بسیار زیادی برای 
انجام دادن پیش رو دارد. خیلی ها در این سال ها، 
منتظر جدایی او از آتلتــی بوده اند اما این اتفاق 
هنوز رخ نداده است. با این وجود آقای مربی دیر 
یا زود به ســراغ پروژه بزرگ تری خواهد رفت. 
هواداران فوتبال می دانند کــه او در تیم هایی با 
ویژگی دفاعی، بسیار موفق ظاهر می شود اما هنوز 

این تردید وجود دارد که شاید این مربی، برای کار 
در تیم های بزرگ تر با فلســفه هجومی ساخته 
نشده باشــد. وقتی او هدایت اتلتیکو را بر عهده 
گرفت، هیچ کس تصور نمی کــرد به مرور زمان 
به یکی از بهترین مربیان تاریخ باشــگاه تبدیل 

شود، سیمئونه اما معادله های زیادی را به هم زد 
و تیمی ساخت که همواره در نبردهای حساس 
و سرنوشت ساز، چشم ها را خیره می کرد. تیمی 
که از یک دوران معمولی و متوسط، با این مربی 
به یکی از بهترین دوره های تاریخش پرتاب شد.

آریا رهنورد

از سال 2000 که لبنان میزبانی جام ملت ها را به دست 
آورد تا همین امروز، بارها از تمایل ایران برای میزبانی این 
تورنمنت صحبت شده اما حقیقت آن است که »تمایل« 
داشتن برای چنین تجربه ای، هرگز به اندازه »امکانات« 
داشتن برای آن کافی نخواهد بود. در سال های گذشته، 
بسیاری از کشورهای آسیایی صاحب امکاناتی خارق العاده 
برای میزبانی از رقابت های فوتبال شده اند و به میزبانی از 
جدال های بزرگ جهانی پرداخته اند اما سرعت پیشرفت 
ساخت و ســازها در فوتبال ایران، آنقدر کند بوده که در 
شرایط فعلی، امید چندانی به دریافت میزبانی رقابت های 

بزرگ نداشته باشیم.
فوتبال ایران آن چنان در تســخیر مشکالت بزرگ و 
عمیق قرار گرفته که سخت می توان حتی به رویاهای دور 
و دراز آن نیز اعتماد کرد. از یک طرف، رسوایی پاداش ها 
در دوران کی روش علنی شده، از طرف دیگر نیز تا همین 
امروز دو میلیون یورو برای دو شکست بزرگ به ویلموتس 
پرداخت شده و پرونده شــکایت این مربی از فدراسیون 
نیز، به تازگی باز شده اســت. در دهه های اخیر، تیم ملی 

و باشگاه های فوتبال ایران هرگز به این اندازه با مشکالت 
و بحران های مالــی روبه رو نبودند. باال رفتن چشــمگیر 
ارزش دالر، موجب شده اســت که فدراسیون، حتی در 
بدیهی ترین مســائل نیز با مشــکل روبه رو باشد. در این 
فوتبال، همین که حقوق سرمربی تیم ملی پرداخت شود و 
همین که محکومیت های بزرگی از سوی فیفا اتفاق نیفتد، 
خودش یک موفقیت بزرگ است. در واقع سقف آرزوهای 
فوتبال ایران همین قدر کوتاه شده و دیگر هیچ امیدی به 
انجام پروژه های بزرگ وجود ندارد. شاید تیم ملی، در جام 
جهانی بدرخشد و طلسم عبور نکردن از مرحله گروهی را 

نیز باطل کند. 
شاید تیم ملی یک روز دوباره قهرمان آسیا شود اما به 
نظر می رسد شانس میزبانی فوتبال ایران از تورنمنت های 
بزرگ، تقریبا غیرممکن خواهد بود. مگر آن که شــرایط 
مالی و ساختاری این فوتبال، تغییری گسترده در مقیاس 
بزرگ را تجربه کند. درخواست میزبانی ایران در دوره های 
گذشته، خیلی زود رد شده است. چراکه امکانات ارائه  شده 
برای میزبانی، هرگز کافی نبوده انــد. موضوع مهم تر این 
است که برای به دست آوردن یک میزبانی در این سطح، 
فدراسیون باید البی قدرتمندی نیز داشته باشد. قطری ها 
میلیون ها دالر رشــوه پرداخت کردند تــا رای فیفا را در 

پرونده میزبانی جام جهانی بخرند.
 اماراتی ها نیــز برای میزبانی جــام ملت های 2019، 
البی های قدرتمندی داشــتند اما فوتبــال ایران که در 

سال های گذشته همه آرای ای.اف.سی به ضررش بوده، 
طبیعتــا نمی تواند از البی بــرای گرفتن حــق میزبانی 

استفاده کند.
در چند سال گذشــته، رقابت های نمایندگان ایران با 
رقبای عربستان در لیگ قهرمانان آسیا، همواره در زمین 
بی طرف برگزار شده اســت. وقتی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا حتی برای میزبانی از عربســتانی ها به فوتبال ایران 
اعتماد ندارد، قطعا میزبانی یک تورنمنت مهم را به فوتبال 
ایران نمی دهد. مساله مهم دیگر، مساله بانوان است. هنوز 
در فوتبال ایران خانم ها به صورت رســمی، اجازه حضور 
در ورزشگاه ها را ندارند. شــاید این موضوع در هفت سال 
بعد، کامال حل شده باشــد اما ای.اف.سی باید خیلی زود 
در این مورد تصمیم بگیــرد و طبیعتا زمانی که هنوز این 
مساله پابرجاست، احتمال رسیدن میزبانی به ایران بسیار 
کم خواهد بود. مشکل مهم دیگری که در مسیر رسیدن 
فوتبال ایران به میزبانی جــام ملت ها وجود دارد، کمبود 
استادیوم های استاندارد اســت. حتی ورزشگاه آزادی به 
عنوان بزرگ ترین و مهم ترین اســتادیوم فوتبال ایران، 
مشــکالت بزرگی دارد و نیازمند یک بازســازی اساسی 
برای میزبانی از یک رقابت ملی مهم است. ورزشگاه امام 
رضا در مشــهد و همچنین فوالد آره نا در اهواز، می توانند 
برای میزبانی از این جام قابل اعتنا باشــند. نقش جهان و 
یادگار نیز با چند تغییر، قابلیت هــای الزم را دارند اما به 
جز این پنج استادیوم، دیگر نمی شود روی ورزشگاه های 

دیگر فوتبال ایران حســاب باز کرد. شــیخ سلمان اعالم 
کرده که کشــور میزبان جام ملت ها باید بین هشــت تا 
10 ورزشگاه استاندارد و خوب داشــته باشد. در فوتبال 
ایران، کیفیت بسیاری از چمن ها کامال افتضاح است، در 
بعضی از ورزشگاه ها امکانات ناامیدکننده ای برای پخش 
تلویزیونی وجود دارد و پروژه بازســازی ورزشــگاه های 
فوتبال نیز معمــوال یک دهه به طول می انجامد! شــاید 
در ایران به لحاظ در اختیار داشتن هتل، توانایی میزبانی 
از همه تیم های حاضر در جام ملت ها را داشــته باشــیم 
اما ســوال اینجاســت که تیم های مختلف، باید در چه 
کمپ هایــی تمرین کننــد؟ همین حــاال در لیگ برتر، 
 تیمی مثل اســتقالل حتی یــک زمین مناســب برای 

تمرین در اختیار ندارد.
فوتبال ایران در سال های گذشته، یک بار میزبان فینال 
لیگ قهرمانان آسیا بود و بازسازی استادیوم آزادی را برای 
میزبانی از این بازی در بــوق و کرنا کرد اما به محض پایان 
بازی، مشخص شد پروژه بازسازی، تنها شامل نصب چند 
بنر در استادیوم بوده است! شاید هفت سال دیگر، وضعیت 
امکانات فوتبال ایران مطلوب تر باشــد امــا بدون تردید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، دست به چنین ریسکی نمی زند 
و با اهدای میزبانی به کشــورهایی مثل قطر و عربستان، 
خیال خودش را راحت می کند. ما هــم فعال به جای این 
ســنگ های بزرگ، باید نگران قلوه سنگ های کوچکی 

باشیم که در گلوی فوتبال مان گیر کرده اند.

به بهانه تولد 50 سالگی دیگو سیمئونه

مربی-بازيکن!

ایران و رویای میزبانی از جام ملت ها

خواببدونتعبير

فدراسیونی با خزانه خالی 
که همین حاال بدهی های 

زیادی دارد و همه 
پاداش هاي فیفا را خرج 

کرده، هرگز نمی تواند یک 
مربی خارجی دیگر را در این 

شرایط به خدمت بگیرد
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