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دو هندباليست روس در ليگ ايران

باشگاه اشتادسازه مشهد قهرمان دو دوره اخیر 
لیگ برتر هندبال زنان برای فصل جديد اين رقابت ها 
با دو بازيکن اهل روسیه قرارداد امضا کرد. کاترينا 
میخايلوونا بازيکن ۱۸۳ ســانتی متری جديد تیم 
اشتادسازه است که در پست پخش بازی می کند. 
اين بازيکن سابقه چند دوره حضور در لیگ هندبال 
قهرمانان اروپا و همچنین حضور در تیم ملی هندبال 
ساحلی روســیه را در کارنامه دارد. همچنین يولیا 
تاران بازيکن چپ دســت روس، ۲۸ ساله و با ۱۷۵ 
سانتی متر قد، ديگر بازيکن جديد مشهدي ها است 
که وی نیز ضمن حضور در لیگ های معتبر فرانسه 
و روسیه، همانند میخايلوونا عضو تیم ملی هندبال 
ساحلی روسیه نیز بوده است. اين برای نخستین بار 
است که لیگ هندبال زنان ايران بازيکنانی از روسیه 
جذب می کند. نشیمن شافعیان، سرمربی اين تیم 
حضور اين دو بازيکن روســی در تیم اشتادسازه را 

تائید کرد.
    

 هفته سخت شاگردان آلكنو 
در ايتاليا

تیم ملی والیبــال در آخرين هفتــه از مرحله 
مقدماتی سومین دوره مسابقات لیگ ملت ها رقابت 
ســختی با حريفان قدرتمند خود خواهد داشت. 
ملی پوشان والیبال ايران که در پايان هفته چهارم 
با پنج پیروزی و ۱۸ امتیاز در جايگاه يازدهم جدول 
رده بندی قرار گرفتند، امروز دوشــنبه از ســاعت 
۱۵:۳۰ مقابــل تیم قدرتمند فرانســه صف آرايی 
خواهند کرد. فرانسه با هشت پیروزی و ۲۶ امتیاز 
در مکان پنجم جدول رده بندی قــرار دارد و برای 
صعود به جمع چهار تیم نهايی تمام تالش خود را 
به کار خواهد بســت. تیم ملی لهستان نیز دومین 
حريف ايران در هفته پنجم، بــا ۱۰ پیروزی و ۳۰ 
امتیاز پس از برزيل در مکان دوم جدول رده بندی 
قرار دارد. شاگردان »هنین« در لهستان همیشه با 
ملی پوشان ايران ُکری داشته اند و اين بازی با توجه 
به همگروهی دو تیم در مرحله مقدماتی المپیک از 
حساســیت بااليی برخوردار است. آخرين حريف 
ايران در مســابقات مقدماتي اما تیم ملی آرژانتین 
اســت؛ آرژانتینی که شــروع خوبی در مسابقات 
نداشت اما با گذشت زمان و نزديک شدن به روزهای 
پايانی عملکرد بهتری به نمايش گذاشت. آرژانتین 
با ۶ پیروزی و ۱۷ امتیاز باالتر از ايران در جايگاه هشتم 
جدول رده بندی قرار دارد. در پايان مرحله مقدماتی 
مسابقات برخالف ادوار گذشته فقط چهار تیم به 
مرحله نهايی صعود خواهند کرد تا برای کسب عنوان 

قهرمانی با يکديگر رقابت کنند.
    

برنامه تنها پينگ پنگ باز المپيكی 
نیما عالمیان تنها پینگ پنگ باز المپیکي ايران 
که به دلیل مصدومیــت از حضور در رقابت های 
انتخابی تیم ملی منع شــده، طی روزهای آينده 
تمرينات خود را به صورت انفرادی دنبال می کند 
تا آماده اعزام های مصوب شــود. ايــن المپین 
يکشنبه هفته آينده )۶ تیرماه( عازم مجارستان 
می شود و تا ۱۱ تیرماه تمريناتش را در اين کشور 
دنبال می کند. طبق برنامه مصوب، نیما عالمیان 
طی روزهای ۱۱ تا ۱۷ تیرماه هم در ســوئد و در 
کمپ تمرينی مشترک با بازيکنان کشور میزبان 
و روسیه شــرکت خواهد کرد. پیش از اين اعزام 
نوشاد عالمیان به مجارستان و سوئد هم در برنامه 
فدراسیون تنیس روی میز قرار داشت اما با توجه 
به ناکامی اين بازيکن از کسب سهمیه المپیک، 
اين حضور و همراهی دو برادر از برنامه خارج شده 
است. به ان ترتیب نیما عالمیان همراه با جمیل 
لطف ا...نســبی در اردوی آماده ســازی اروپايی 
شرکت خواهد داشت. البته امیرحسین هدايی 
ديگر ملی پوش ايــران در اردوی مجارســتان 
همراه نیما خواهد بود اما وی هم در اردوی سوئد 

غايب است.
عالمیان بعد از کمپ اروپا به کشور باز می گردد 
تا در تهران و در قالــب اردوی تیم ملی تمرينات 
المپیکی اش را تــا زمان اعزام بــه توکیو دنبال 
کند. قرار اســت نیما عالمیان ۲۶ تیرماه همراه 
با سرمربی تیم ملی برای شــرکت در بازی های 
المپیک راهی توکیو شود. اين ملی پوش تنیس 
روی میز ۳۰ اسفندماه سال گذشته از حضور در 
مســابقات انتخابی المپیک در منطقه آســیای 
میانه و با کســب عنوان قهرمانــی اين رقابت ها 

صاحب سهمیه المپیک شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

فرهاد مجیدی فصل گذشته علیه 
مديران وقت باشــگاه طغیان کرد و 
برای دومین بــار از هدايت اين تیم 
کنار رفت. پس از رســیدن به فینال 
جام حذفی، مجیدی انتظار داشت 
استعفای او، بدنه مديريتی استقالل 
را تکان بدهد اما چنیــن اتفاقی رخ 
نداد و در نهايت خود ســرمربی بود 
که بعد از شکســت در فینال حذفی 
روبه روی تراکتور، بــا بازيکنان تیم 
وداع کرد. حاال حدود يک سال از آن 
ماجراها سپری شده و فرهاد مجیدی 
دوباره به نقطه جوش رسیده است. 
به نظر می رســد اوضاع بــرای اين 
مربی در اســتقالل با مديريت فعلی 
از کنترل خــارج اســت و او فاصله 
بســیار زيادی بــا ايده آل هايش در 
اســتقالل دارد. آبی ها با يک بازی 
کم تر نسبت به سپاهان و پرسپولیس 
در جــدول رده بندی لیــگ برتر، 
۱۱ امتیــاز کم تر از ايــن دو حريف 
دارند. اين به آن معنی اســت که اگر 
استقالل برنده ديدار معوقه اش شود، 
به فاصله هشــت امتیازی سپاهان و 
پرسپولیس می رسد. جبران کردن 
چنین فاصله ای در هفت هفته آخر، 

شايد ســخت باشــد اما وقتی پای 
۲۱ امتیاز وسط اســت، هر چیزی 
ممکن خواهــد بود. عــالوه بر اين، 
لیگ تنها دلیل ادامه اين فصل برای 
استقاللی ها نیست. آنها بايد در جام 
حذفی، يک مســابقه نفس گیر را با 
پرســپولیس برگزار کنند و شانس 
صعود به نیمه نهايی را محک بزنند، 
اين تیم در لیگ قهرمانان آســیا هم 
بايد به مصاف الهالل عربستان برود. 
با وجود همه اين کارهای ســخت و 
بزرگ، بخش مهمی از انرژی باشگاه 
صرف همین جنگ و دعواهای درونی 
می شود. مقايسه شرايط استقالل با 
تیمی مثل الهالل عربستان، حکايت 
از يک تفاوت بزرگ و تاريخی دارد. 
از يک ســو، هر روز خبر جذب يک 
ســتاره گرانقیمت جديد در باشگاه 
عربســتانی به گوش می رسد. حتی 
هزينه يکــی از آن خريدها، تا پايان 
فصل همه مشکالت مالی باشگاهی 
مثل استقالل را حل می کند. از سوی 
ديگر اما اســتقالل کامال در بحران 
مالی فرو رفتــه و مديران باشــگاه 
همچنان با ژســت بی تفاوتی، تیم را 
اداره می کنند. ژســتی که تحملش 
ديگر از تــوان مربیــان و بازيکنان 

استقالل خارج شده است.

فرهاد مجیــدی، دائمــا فرياد 
می زند کــه مديران اســتقالل به 
وعده های شــان در مورد تیم عمل 
نکرده انــد. او همچنین در مورد گم 
شدن مقداری از درآمدها در باشگاه 
افشاگری کرده اســت. اين روزها 
محمدحســین مرادمند، فرشــید 
اســماعیلی و رشــید مظاهری به 
دلیل مسائل مالی، حضور ثابتی در 
تمرين های تیم ندارند و از آن جايی 
که هر ســه نفر مهره هايی فیکس و 
کلیدی برای استقالل هستند، تیم 
به شدت از اين اتفاق لطمه خواهد 
خورد. فرهاد معتقد اســت که 
مديرعامل فعلی باشــگاه به 
جای اجرايی کردن مصوبات 
هیات مديره، تصمیم های 
مســتقیم وزارت ورزش 
را اجــرا می کنــد و از 
مديران اين وزارتخانه 
دســتور می گیــرد. 
جالب اينکــه هنوز 

هم کوچک ترين 
شــفافیتی در 

مــورد میزان 
هزينه ها در 
باشــگاهی 

مثــل 

اســتقالل وجود ندارد. اگر حقیقتا 
حق بــا مديران باشــگاه باشــد و 
اسپانســرها بــه انــدازه کافی به 
تعهدات شــان عمل نکرده باشند، 
اســتقالل بايد وارد عمل شود و به 
قرارداد با اين حامیــان مالی پايان 
بدهــد و به ســراغ حامیــان مالی 
جديد برود. اگر هم اسپانســرها به 
تعهدات شان عمل کرده اند، باشگاه 
بايد توضیح بدهد که سرنوشت اين 
پول ها چه شده اســت. مديرعامل 
باشــگاه پس از مدت ها سکوت، 
باالخــره يک مصاحبه نســبتا 
تند علیه سرمربی تیمش انجام 
داده و او را با عبارت های زشت 
»بی ثبات« و »ناپايدار« توصیف 
کرده است. موضوعی که نشان 
می دهد مددی بیشــتر از تالش 
برای حــل کردن بحــران تیم، به 
دنبال راهی بــرای جنگ افروزی 
علیه ســرمربی فعلی استقالل 
اســت. ادامــه دادن چنین 
شــرايطی، هرگز به سود 
باشگاه نخواهد بود. اگر 
واقعا مجیدی و مددی 
نمی تواننــد در يک 
جلســه مشکالت 
بزرگ شــان را حل 
کنند، بهتر اســت 
تنها يکی از آنها در 
باشگاه بماند. مددی 
و همکارها، همچنان 
از شــفافیت گريزان 
هســتند و با اين روند، 
نمی توان يک باشــگاه 
فوتبال حرفــه ای را اداره 

کرد. فرهاد در قامت يک مربی، بايد 
همه تمرکزش را روی مســائل فنی 
بگذارد اما مشکالت استقالل آنقدر 
بزرگ هستند که مجالی برای انجام 
کارهای فنی به اين مربی نمی دهند.

حدود 4۰ روز ديگر، دوران کاری 
دولت دوم روحانی رســما به پايان 
می رسد. اين به معنای پايان دوران 
حضور ســلطانی فر در راس وزارت 
ورزش نیز خواهد بــود. اتفاقی که 
بدون ترديد آبی ها از آن اســتقبال 
می کنند. شــخص وزير همین حاال 
هم مقصر اصلی ماجراهای استقالل 
است. چراکه باشگاه با انتخاب های 
شــخص او، به ايــن وضعیت دچار 
شــده و راهی برای برون رفت از اين 
 بحران بــزرگ و تلــخ، پیش روی 

خودش نمی بیند.

حریف شما، خودتان هستید

فرهاد، فریاد می کشد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

استقالل امروز در حالی به مصاف شهرخودرو می رود که اوضاع این باشگاه در روزهای گذشته اصال عادی نبوده است. 
طبیعتا تعداد کم آبی ها در اردوی تیم ملی، می توانست فرصت برگزاری مطلوب جلسه های تمرینی را برای تیم به وجود 

بیاورد اما استقالل دوباره درگیر حاشیه های بزرگی شده و باز هم مثل همیشه در حساس ترین مقطع فصل، ناچار به تحمل 
مشکالت زیادی است. حریف کلیدی آبی ها در ادامه این فصل، فقط و فقط خودشان هستند. اگر مشکالت فرهاد با کادر 

مدیریتی حل نشود، باشگاه تا پایان فصل دوباره در مرداب دست و پا خواهد زد.

کارلوس کی روش، نامی است که اين روزها 
به کرات در اطراف تیم ملی شــنیده می شود. 
ظاهرا مديران فدراســیون فوتبال بدشــان 
نمی آيد با استفاده از پايگاه اجتماعی کارلوس، 
برای خودشان محبوبیت بخرند و جايگاه شان 
را مستحکم تر کنند. مشکل اما اينجاست که 
میزان محبوبیت اين مربی نســبت به گذشته 
کمی متفاوت شده است. چراکه دوقطبی های 
ساخته شــده در آخرين روزهای حضور او در 
ايران، برخــی از هواداران تیم ملی را نســبت 
به کی روش بدبین کرده اســت. بازگشت مرد 
پرتغالی بــه فوتبال ايران، چند حســن قابل 
توجه دارد. اول اينکه او بــه لحاظ فنی يکی از 
بهترين مربی های تاريخ تیم ملی بوده و هنوز 
می تواند درس های زيادی به مهره های اين تیم 
بدهد. دوم اينکه او در ساختن يک تیم منظم 

و ساختارگرا، نظیر ندارد و سوم اينکه کی روش 
با تیم ملی چند ماموريت نیمه تمام دارد و بدون 
شک از انگیزه های زيادی برای انجام دادن اين 
ماموريت ها برخوردار اســت. در مقابل اما اين 
تصمیم، چند مشکل بزرگ هم خواهد داشت. 
اول اينکه کارلــوس اصال مربی خوش اخالقی 
نیست و ورود دوباره اش به فوتبال ايران، تنش 
زيادی در اطراف تیم ايجاد خواهد کرد. تیم ملی، 
تازه توانسته به آرامش برسد و در صورت ورود 
کی روش، هر روز يک حاشیه جديد در مورد اين 
تیم شکل خواهد گرفت. اين مربی بارها نشان 
داده که اساسا توجهی به سلسه مراتب ندارد و 
هر وقت که بخواهد، تشکیالت فوتبال ايران را 
به طور کامل زير سوال می برد. اين موضوع هم 
يک نگرانی بزرگ ديگر برای بازگشت او ايجاد 
می کند. عالوه بر اين، رسیدن به يک توافق مالی 

با اين مربی اساسا دشوار خواهد بود. فراموش 
نکنیم او همان مردی است که ناگهان پاداش 
»۱۰ درصدی« برای صعود به آخرين دوره جام 
جهانی را با پاداش »۲۰ درصدی« عوض کرد 
و هیچ مديری هم در فدراسیون وجود نداشت 
که به ابروهای باالی چشم او اشاره کند. در کنار 
همه اين ها، بايد از اين موضوع هم ياد کرد که 
کارلوس در فوتبال ايــران، يک باند قدرتمند 
رسانه ای داشته که اساســا راه را بر هر انتقادی 
از اين مربی می بســتند. اگر او روی کار بیايد، 
اين باند هم دوباره با قدرت به کار ادامه می دهد 
و اساسا جلوی هر انتقادی از سرمربی تیم ملی 
می ايستد. موضوعی که می تواند در نوع خودش 

کمی نگران کننده باشد.
مديران تیم ملی، نبايد همان راهی را بروند 
که مديران اســتقالل قبال رفته انــد. آنها در 
حساس ترين شرايط تیم با سودای بازگرداندن 
اســتراماچونی، فرهاد مجیدی را از خودشان 
راندند و اين مربی را هم از دست دادند. حاال اگر 
قرار باشد جست وجوی کی روش، همین شرايط 
فعلی را هم از تیم ملی بگیرد و در نهايت نتیجه 

هم ندهد، بهتر اســت اين کار اصال انجام شود. 
تغییر دادن اسکوچیچ تنها در صورتی بايد اتفاق 
بیفتد که فدراسیون از جذب يک مربی بزرگ تر 
مطمئن باشد. در غیر اين صورت بعید به نظر 
می رسد که اين تصمیم، به تیم ملی کمک کند. 

اگر اسکوچیچ را تغییر بدهیم و در نهايت مجبور 
شويم به ســراغ يک مربی معمولی تر برويم، 
دوباره به حوالی نقطه صفر برمی گرديم و شايد 
جام جهانی را نیز به خاطر همین تغییر بی موقع 

از دست بدهیم.

آریا رهنورد

برگزاری چهار مســابقه در يک روز، سرنوشت نهايی دو 
گروه از جام ملت های اروپا را تا حدودی مشخص خواهد کرد. 
هلند و بلژيک تا اينجا صعودشان را از مرحله گروهی قطعی 
کرده اند اما در جست وجوی پیروزی سوم خواهند بود. برای 
چند تیم هم نبردهای حساس امشب، به شدت تعیین کننده 
هستند. دو مسابقه ساعت هشت و نیم شب و دو مسابقه هم 
راس ســاعت ۲۳:۳۰ برگزار می شــود. از هر گروه دو تیم به 
مرحله بعدی می رسد و تیم های سوم نیز بايد در انتظار پايان 

اين مرحله و انتخاب بهترين تیم های سوم بمانند.
C  گروه

سومین بازی مرحله گروهی برای فرانک دی بوئر و تیمش، 
ساعت هشت و نیم شب در آمستردام آره نا برگزار خواهد شد. 
هلند در اين گروه، هر دو ديدار قبلی اش را با پیروزی پشت سر 
گذاشته است. اين مسابقه برای نارنجی ها، کامال تشريفاتی 
خواهد بود. چراکه آنها هم اوکراين را شکســت داده اند و هم 
به اتريش غلبه کرده اند. با توجه به اينکه برای تعیین جايگاه 

هر تیم در گروه بعد از امتیاز به بازی رودررو نگاه می شــود، 
هلند تحت هر شرايطی صدرنشــین است و از اين رده پايین 
نمی آيد. اين فرصت خوبی برای دی بوئر خواهد بود تا به برخی 
از نفرات اصلی تیمش اســتراحت بدهد. حريف هلند، تیمی 
است که در هر دو مسابقه قبلی شکســت خورده و عملکرد 
خوبی در يورو نداشته است. مقدونیه شمالی با دريافت پنج 
گل در اين دو مســابقه، صاحب يکی از ضعیف ترين خطوط 
دفاعی يورو نیز بوده اســت. به صورت همزمان با اين جدال، 
يک مسابقه فوق العاده حســاس و نفس گیر بین اوکراين و 
اتريش برگزار خواهد شد. جدالی که برای هر دو تیم، به شدت 
سرنوشت ساز است. هر دوی آنها در دو مسابقه قبلی صاحب 
يک پیروزی و يک شکست شده اند. اگر اين مسابقه با تساوی 
به پايان برسد، تیم شوچنکو به خاطر تفاضل گل بهتر باالتر از 
اتريش می ايستد. در حقیقت اتريش برای دوم شدن در اين 
گروه، حتما بايد برنده اين جدال باشد. البته به نظر می رسد 
با يک تساوی، اتريش در فهرست بهترين تیم های سوم قرار 
می گیرد. در حقیقت به احتمال زياد در صورت تساوی در اين 
جدال، هر دو تیم در دور حذفی ديده خواهند شد اما شرايط 

اتريش کمی ريســکی خواهد بود. تیم شــوا تا امروز يکی از 
غافلگیرکننده ترين تیم های اين جام بوده است. با اين وجود 
هنوز نمی توان با قاطعیت از صعود آنها به دور بعدی حرف زد. 
اتريش اما اصال نتوانســته انتظارها را برآورده کند و فوتبال 
جذابی ارائه نکرده است. بازگشت مارکو آرناتوويچ پس از يک 
جلسه محرومیت، خبر خوبی برای اتريشی ها خواهد بود. تا 
اينجا در جام ملت ها، اوکراين يک تیم هجومی نشان داده و 
اتريش بیشتر روی کارهای تدافعی تمرکز کرده است. اين دو 
تیم در طول تاريخ فقط دو بار به مصاف رفته اند. اين دو جدال 
دوســتانه در ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، يک پیروزی برای 

اتريش و يک پیروزی برای اوکراين به همراه داشته است. 
D  گروه

اوضاع در اين گروه هم شــباهت عجیبی بــه گروه قبلی 
دارد. چراکه اينجا هم يک تیم با ۶ امتیاز در صدر جدول ديده 
می شود و دو تیم سه امتیازی در تعقیبش هستند. دانمارک 
هم تنها تیمی است که در اين گروه هیچ امتیازی ندارد. بلژيک 
تورنمنت را با يک پیروزی يک طرفه برابر روسیه شروع کرد 
اما در دقايق ابتدايی مسابقه با دانمارک، کمی نگران کننده 
ظاهر شد. در نیمه دوم آن جدال اما کوين دی بروينه و اکسل 
ويتسل به زمین آمدند و اوضاع را به سود تیم شان تغییر دادند. 
تیم روبرتو مارتینز برای برای حفظ صدرنشــینی در پايان 
دور گروهی تنها به يک تســاوی روبه روی فنالند نیاز دارد. 

بلژيکی ها اگر برابر فنالند شکست بخورند، در جدول پايین تر 
از اين حريف قرار می گیرند. بــه همین خاطر آنها اين جدال 
را هم جدی خواهند گرفت. هرچند بعید به نظر می رسد که 
اين تیم هیچ امتیازی را روبه روی رقیبی مثل فنالند از دست 
بدهد. شايد همه خواسته فنالندی ها از اين جدال، يک امتیاز 
برای رسیدن به دور بعدی باشد. حتی يک تساوی هم شانس 
خوبی برای صعود به عنوان يکی از بهترين تیم های سوم در 
اختیار فنالند قرار خواهد داد. روسیه و دانمارک هم، مسابقه 
بعدی اين گــروه را برگزار می کنند. هــر دوی اين تیم ها در 
جدال های قبلی میزبان بوده اند و حاال دانمارک از روســیه 
پذيرايی خواهد کرد. پس از اتفاق تلخی که برای کريستین 
اريکســن رخ داد، دانمارکی ها ديگر نتوانســتند به شرايط 
مطلوب برگردند. آنها با دو شکســت متوالی، برای صعود به 
چیزی شــبیه يک معجزه نیاز دارند. در مقابل، روســیه هم 
عملکرد چندانی خوبی در اين تورنمنت نداشته اما به لطف 
درخشــش میرانچوک، فنالند را شکست داده تا فعال در رده 
دوم جدول اين گروه قرار بگیرد. روسیه و دانمارک، شناخت 
چندان دقیقی از هم ندارند. آنها 9 ســال قبل تنها مســابقه 
تاريخ شــان را در يک جدال دوستانه پشــت سر گذاشتند. 
دانمارکی ها به خاطر کريس اريکســن هم که شــده، اصال 
دوست ندارند جام را بدون برد ترک کنند. يک برد با تفاضل 

گل باال، تنها راه صعود آنها به مرحله بعدی خواهد بود.

سیمای یک ناجی بدخلق

آينده در گذشته! 

جام ملت های اروپا امشب با برگزاری ۴ بازی پیگیری خواهد شد

يورو روي دور تند

مدیرعامل باشگاه پس از 
مدت ها سکوت، باالخره 
یک مصاحبه نسبتا تند 

علیه سرمربی تیمش انجام 
داده و او را با عبارت های 

زشت »بی ثبات« و 
»ناپایدار« توصیف کرده 
است. موضوعی که نشان 

می دهد مددی بیشتر 
از تالش برای حل کردن 

بحران تیم، به دنبال راهی 
برای جنگ افروزی علیه 
سرمربی فعلی استقالل 

است
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