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جام جهانی با نبرد انتقامی

چهاردهمین دوره رقابت هــای جام جهانی 
2019 والیبــال، از امروز به میزبانــی ژاپن آغاز 
شــد و روز 2۳ مهر با معرفی تیم قهرمان به پایان 
خواهد رسید. مسابقاتی که هر چهار سال یک بار 
برگزار می شود و ژاپن که از سال 1991 میزبانی 
دائم رقابت ها را گرفت، این بار هم شــاهد رقابت  
والیبال دنیاســت. تیم ملی ایران در این دوره از 
رقابت ها چهارمین حضورش را تجربه می کند. 
بلندقامتان ایران در نخســتین حضورشان در 
جام جهانی در ســال 1991 عنوان یازدهم را به 
دســت آوردند. آنها در دومین حضور که به سال 
2011 مربوط می شود نهم شدند و در سال 2015 
عنوان هشتمی را به دست آوردند. عنوان هشتمی 
ایران در جام جهانی با هدایت اسلوبودان کواچ به 
دست آمد. مربی که به تازگی کاپ قهرمانی اروپا 
را با تیم ملی کشورش )صربستان( باالی سر برد. 
حاال اما شاگردان کوالکوویچ در غیاب سیدمحمد 
موسوی که به خاطر اســتراحت در ایران ماند، 
دنبال رقم زدن نتیجه  ای بهتر از هشتمی هستند. 
با توجه به اینکه بیشــتر تیم ها با توجه به حضور 
در ســال المپیک از جوان های خود اســتفاده 
می کنند، رســیدن به این هدف دور از دسترس 
به نظر نمی رسد. هرچند طبق اعالم کوالکوویچ 
قرار است جوان های ایران نیز بیشتر از بازیکنان 
اصلی در ژاپــن میدان ببینند. نخســتین بازی 
ایران امروز از ساعت 8:۳0 برابر روسیه ای برگزار 
شد که در انتخابی المپیک ســهمیه را به ایران 
نداد. این دیدار می توانــد یک نبرد انتقامی برای 
والیبالیست های کشــورمان باشد. دومین بازی 
تیم ملی کشورمان نیز 5:۳0 چهارشنبه برابر مصر 
برگزار می شود. سعید معروف، جواد کریمی، امیر 
غفور، پوریا یلی، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، میالد 
عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، علی شفیعی، 
مســعود غالمی، علی اصغر مجــرد، محمدرضا 
حضرت پور و محمدرضا موذن 1۳ بازیکن حاضر 

در جام جهانی هستند.
    

تفنگ و تپانچه دوست نداشتنی!
مسابقات اهداف پروازی قهرمانی آسیا در 
حالی برگزار شــد که کاروان تراپ و اسکیت 
ایران در این مســابقات بدون کسب مدال به 
کار خود پایان داد. مرضیه پرورش نیا بهترین 
عنوان را در بین ورزشــکاران ایرانی داشت که 
توانســت در رده پنجم قرار بگیرد اما در دیگر 
ماده ها ایران فینالیستی نداشت. اهداف پروازی 
ایران برخالف تفنگ و تپانچه هیچ جایگاهی در 
آسیا و جهان نداشته و به جز تک مدال هایی که 
برخی از تیراندازان در مسابقات قهرمانی آسیا 
در ســال های مختلف داشــته اند، نتایج قابل 
توجهی در این رشته به دســت نیامده است. 
با این وجود بعــد از روی کار آمدن علی دادگر 
به عنوان رییس فدراسیون توجهات زیادی به 
این رشته شده و مرتب به مسابقات برون مرزی 
اعزام می شــوند به طوری که صدای مربیان و 
ورزشکاران تفنگ و تپانچه هم در آمده است. از 
سوی دیگر در حالی که تیراندازی تا به حال دو 
سهمیه المپیک در تفنگ و تپانچه کسب کرده، 
انگار این دو رشته فرزندان سر راهی هستند. در 
حالی که مسابقات قاره ای قطر آخرین فرصت 
برای تفنگ سه وضعیت و تپانچه برای کسب 
سهمیه المپیک است، با وجود مشکل نبودن 
فشنگ و مهمات، شورای برون مرزی با اعزام 
تیم تفنگ و تپانچه به هانوفــر برای برگزاری 

اردوی برون مرزی مخالفت کرده است!
    

لیگ کشتی، اواسط مهر
زمان آغاز رقابت های لیگ  برتر کشــتی آزاد 
و فرنگی در سال جاری اعالم شد، به این ترتیب 
که لیگ کشــتی آزاد 22 مهر تا پنج آذر و لیگ 
کشتی فرنگی 2۳ مهر تا 28 آبان برگزار می شوند. 
همچنین در این جلســه مقرر شــد با توجه به 
تداخل مســابقات ارتش های جهان و امیدهای 
جهان با برگزاری مسابقات لیگ، هر تیمی که سه 
کشتی گیر را به صورت همزمان به خاطر حضور در 
این دو رویداد در اختیار نداشته باشد، در صورت 
ارائه درخواست مســابقه اش به تعویق بیفتد. با 
توجه به محدودیت زمانی موجود در سال المپیک 
و ضرورت حضور در جام باشگاه های جهان، قرار 
شــد در یکی از هفته ها، تیم ها دو مسابقه برگزار 

کنند تا لیگ در زمان مقرر به پایان برسد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هواداران اســتقالل و پرسپولیس از 
احکام تازه کمیتــه انضباطی در مورد 
دربی، »شگفت زده« شــده اند. ظاهرا 
آنها انتظار چنیــن احکامــی را برای 
بازیکنان شان نداشتند. با تصمیم کمیته 
انضباطی، شجاع خلیل زاده دو جلسه 
از همراهی با پرسپولیس محروم شده 
اســت. دلیل این حکم، تصویری است 
که مدافع قرمزها را در حال سکوت نشان 
دادن به داور شــکار کرده است. هرچند 
که خود شــجاع اعتقاد دارد که در این 

لحظه، کاری به داور نداشــته و عالمت 
ســکوت را به مدافع حریف نشان داده 
است. از پرســپولیس، محمدحسین 
کنعانی زادگان نیز به خاطر شوت کردن 
توپ به طرف هواداران استقالل، با جریمه 
مالی روبه رو شده است. در سمت مقابل 
نیز آبی ها برای یک مســابقه، شانس 
استفاده از عارف غالمی و سیاوش یزدانی 
را از دست داده اند. چراکه هر دو بازیکن، 
بخشی از جریان درگیری  ها در روز برگزاری 
بازی  بودند. درست مثل همه این چند 
سال، باز هم احکام کمیته انضباطی حول 
محور جرایم مالی چیده شده اند. شاید 

فدراسیون تا پایان فصل با این هزینه ها، 
بتوانــد بخشــی از رقم قــرارداد مارک 
ویلموتس را تهیه کند! با این حال بعید 
به نظر می رســد احکامی از این دست، 
آرامش را به شهرآوردهای بعدی برگرداند. 
اگر مساله ای بیشتر از »پول« اهمیت 
داشت، شــاید احکام کمیته انضباطی 
نیز می توانست شــکل خالقانه تری به 
خودش بگیرد. در بسیاری از کشورها به 
جای بریدن جریمه سنگین مالی برای 
فوتبالیســت ها پس از یک درگیری در 
زمین، آنها را به کار در آکادمی  فوتبال و 
یا آموزش اصول این ورزش به جوان ترها 

محکوم می کنند. شاید احکامی شبیه 
به این، فضای ســالم تری برای فوتبال 
ایران بسازند اما تا زمانی که در روی همین 
پاشــنه بچرخد، باز هم اتفاق های روز 
دربی تکرار خواهند شد. میلیاردرها از 
جرایم میلیونی نمی ترسند و خطری را 
از این باب احساس نمی کنند. هوادارها 
نیز به محــض صدور حکــم کمیته 
انضباطی، پشــت آنها می ایستند و به 
دفاع از ستاره های تیم شان می پردازند. 
ستاره هایی که به جز درگیری، اعتراض و 
روی زمین افتادن، عمال کار دیگری انجام 
نداده اند و قدم مثبت دیگری در شهرآورد 

برنداشته اند. هوادارها، بازیکنان تیم شان 
را »مصون« از اشتباه می دانند و همین، 
یک گام بلند به طرف اشتباه کردن است.
در هیچ بخشی از آئین نامه انضباطی 
فدراسیون فوتبال، به این موضوع اشاره 
نشده که تخلف در شهرآورد باید بیشتر 
از تخلف در سایر دیدارها جریمه به دنبال 
داشته باشد. با این وجود، خود بازیکنان 
بایــد بدانند که در چنیــن بازی هایی 
بیشتر از همیشه زیر ذره بین هستند 
و در جدال هایــی با مخاطب میلیونی، 
باید بیشتر مراقب حرکات و رفتارشان 
باشند. آن چه آنها را به اعتراض وامی دارد، 
»تفاوت« میان برخورد کمیته انضباطی 
با این دو باشــگاه و چند باشــگاه دیگر 
است. فحاشی روی ســکوها، یک اقدام 
ناامیدکننده و تلخ به شــمار می رود اما 
اگر قرار باشد تیم ها برای فحاشی یک 
جلســه از حضور هوادار محروم شوند، 
این اتفــاق باید هر هفتــه در بعضی از 
شهرهای دیگر نیز رخ بدهد. پرسپولیس 
و استقالل در بسیاری از شهرستان ها، 
ناسزاهای زیادی می شنوند اما خبری از 
محرومیت آن تیم ها به گوش نمی رسد. 
فصل گذشته در دیدار نیمه نهایی جام 
حذفی میان ســپاهان و پرسپولیس، 
عبارت های زشــتی از ســوی هواداران 
حاضر در ورزشگاه مطرح شد اما کمیته 
انضباطــی محرومیت خاصــی برای 

سپاهانی ها در نظر نگرفت.
 همان طور که سیاوش یزدانی نیز در 
زمان بازی بــرای طالیی ها با وجود همه 
اظهارنظرهای جنجالــی، محرومیت 
بســیار کوتاه مدتی از ســوی کمیته 
انضباطی داشت. اگر پرتاب اشیا به درون 
زمین جرم است، چرا تراکتوری ها در فصل 
گذشته و این فصل هرگز محروم نشده اند؟ 
آنها به درون زمین رفتند و به بازیکن شان 
سیلی زدند اما خبری از محرومیت نبود. 
اگر نشان دادن سکوت به داور جرم است، 

این اتفاق در بسیاری از دیدارهای دیگر 
لیگ برتر نیز رخ می دهد اما تصمیمی 
برای برخــورد یکپارچه بــا رفتارهایی 
شبیه به این، گرفته نمی شود. باشگاه 
پرســپولیس حتی به خاطر ورود یک 
هوادار به زمین مسابقه نیز، جریمه مالی 
شده است. آن هم در شرایطی که طبیعتا 
مســئول برقراری امنیت روی سکوها 
در این مسابقه، باشــگاه پرسپولیس 

نبوده است.
بریدن محرومیت برای استقالل و 
پرسپولیس، این سال ها »ویترینی« 
برای کمیته انضباطی شده تا جدیتش 
را نشان بدهد. شاید احکام این دربی، 
عادالنه بوده باشد اما مساله اینجاست 
که چرا عدالت برای همه تیم ها به اجرا 
درنمی آید؟ چــرا تیم هایی مثل نفت 
مسجدســلیمان که صدای شــان به 
جایی نمی رســد، باید به خاطر چند 
اتفاق ساده با محرومیت  روبه رو شوند 
اما تیم های ثروتمند و پرقدرتی مثل 
ســپاهان و تراکتور، همواره از تیغ تیز 

محرومیت فرار کنند؟

آیا احکام تازه کمیته انضباطی، واقعا سختگیرانه است؟

تندوتیزاماکماثر!

اتفاق روز

سوژه روز

برای مسابقه ای که بازیکنانش زمانی مستقیما از درون زمین به »بازداشتگاه« منتقل می شدند، نمی شود از »بی سابقه 
 بودن« احکام جدید کمیته انضباطی حرف زد. شهرآورد همیشه احکام خاص خودش را به دنبال داشته و جریمه هایی 

شبیه به این، بارها و بارها اتفاق افتاده اند. بازیکنان سرخابی ها سزاوار چنین محرومیت هایی به نظر می رسند اما مشکل 
اینجاست که چنین احکامی غالبا در مورد برخی از تیم های خاص اجرا نمی شود. شاید همین تناقض در اجرای احکام باشد 

که این روزها آتش انتقادها علیه کمیته انضباطی را تندتر از همیشه کرده است.

آریا طاری

همه چیز در چهره هواداران حاضر در سن ســیرو پیدا بود. 
بهت و ناامیدی محض. ســرخوردگی و نگرانی تمام نشدنی. 
آنها این هفته نتیجه را به تیمی واگذار کردند که برای مدت ها 
در سری آ هیچ مسابقه  بزرگی را با پیروزی پشت سر نگذاشته 
بود. یکی از بزرگ ترین تیم های تاریــخ فوتبال ایتالیا، یکی از 
پرافتخارترین تیم های تاریخ فوتبال اروپا، ظاهرا قرار نیست 
این ســال ها رنگ آرامش را ببیند. چهار باخت در 6 مسابقه، 
حاال زمزمه های اخراج جامپائولو را بر سر زبان ها انداخته است. 
روسونری در این سال ها مربیان زیادی را قربانی کرده اما به نظر 
می رسد اصلی ترین مشکل این باشگاه را باید در جایی به جز 

نیمکت جست وجو کرد.
سال های سیاه میالن و اینتر تا همین چند ماه قبل در هم 
تنیده بودند. در همه این سال ها آن چه هواداران دو باشگاه را 
آرام می کرد، روبه رو شدن با این حقیقت بود که تیم رقیب هم 
حال و روز خوشی ندارد و نمی تواند به موفقیت های بیشتری 
دست پیدا کند. دو باشگاه با هم به مرحله ایست قلبی رسیدند 

اما یکی از آنها برگشت و احیا شد و دیگری، به کما رفت. واگذاری 
سهام به چینی ها، نقشه مشترک میالن و اینتر برای پایان دادن 
به ناکامی های بزرگ بود. نراتزوی به دست های امنی سپرده 
شد. به یک گروه جاه طلب با یک پروژه بزرگ. خریداران میالن 
اما اصال مطمئن از کار درنیامدند و ســرانجام باشگاه به علت 
بدهی های زیاد به شرکت آمریکایی الیوت واگذار شد. هر دو 
باشگاه، زمان داشتند تا دوران تیره بختی را پشت سر بگذارند. 
اینتر از این زمان برای خرید مهره های مفید استفاده کرد. آنها 
با اشــکرینیار و گودین، خط دفاعی را در بهترین فرم ممکن 
قرار دادند. بازیکنانی که در سال های متفاوتی جذب شدند اما 
سرانجام یک ترکیب درخشان برای خط دفاعی آبی و مشکی ها 
ساختند. درســت در شــرایطی که میالن، وقتش را با جذب 
مهره های پرشمار اما کم اثر هدر می داد، اینتری ها استعدادهای 
جوان و ارزان قیمتی مثل لوتارو مارتینز را شناسایی می کردند 
و آنها را با رقم هایی ســبک به خدمت می گرفتند. اینتر ظرف 
چند ســال، ترکیب درجه یکی برای خودش ساخت و میالن 
هنوز هم در آتش تغییرات مداوم می سوزد. یکی از کلیدی ترین 
لحظه هایی که به »تمایز« بزرگ دو باشگاه انجامید، زمانی رقم 
خورد که اینتری ها به سراغ مدیر برکنار شده باشگاه یوونتوس 
رفتند و او را به خدمت گرفتند. امضای قرارداد با جوزپه ماروتا 
در نقش یکی از مدیران ارشد باشگاه، موجب شد اینتر همان 
قدم هایی را بردارد که یوونتوس، پیش  تر برداشته بود. ماروتا با 

برنامه ریزی دقیق، اینتر را در مسیر احیای قدرت گذشته اش 
قرار داد. حاال اینتر درست در ابتدای این مسیر دیده می شود اما 

میالنی ها، همچنان با بیراهه درگیر هستند.
پیوســتن ماروتا به اینتر، یک ضربه بزرگ به میالن زد. 
روسونری در آستانه توافق با آنتونیو کونته قرار داشت اما اما 
ماروتا که رابطه ای صمیمی با این مربی داشت، او را مجاب کرد 
تا اینتر را به عنوان تیم بعــدی اش انتخاب کند. همه چیز به 
سرعت اتفاق افتاد. آنتونیو از میالن به طرف اینتر تغییر جهت 
داد و خیلی زود نظم مدنظرش را در مه آتزا حاکم کرد. میالن 
و اینتر فصل گذشــته در یک قدمی رسیدن به سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا، جنگ ویژه ای را آغاز کردند. در هفته پایانی 
پرماجرای سری  آ، ســرانجام این اینتر بود که توانست راهی 
لیگ قهرمانان شــود. همین بهانه کافی بــود تا کونته دیگر 
تردیدی در مورد انتخابش نداشته باشد. شاید اگر میالن به 
لیگ قهرمانان رسیده بود، ســرمربی ایتالیایی تصمیمش را 
عوض می کرد اما حاال دیگر او مطمئن شده بود که پیراهن تیم 
بعدی اش، آبی و مشکی است. اینتر به اروپا رسید و میالن که 
سهمیه لیگ اروپا را به دست آورده بود، با رای یوفا از حضور 
در این تورنمنت محروم شــد. این، یک ضرر مالی دیگر برای 
باشگاهی به شمار می رفت که حاال دیگر بخشی از انگیزه اش 
برای قدرتنمایی را از دســت داده بود. کونته کارش را با رقم 
زدن یک انقــالب در ترکیب آغاز کــرد. او عالقه ای به حفظ 

مائورو ایکاردی، ژواوو ماریو، کریســتین آنســالدی و حتی 
میراندا نداشــت و به جای این نفرات جداشده، ستاره هایی 
مثل الکسیس سانچز، استفانو سنســی، نیکولو بارال، متئو 
پولیتانو، گودیــن، الزارو و رادو را جــذب کرد. جنگ بزرگ 
آنها با یووه بر ســر خرید لوکاکو نیز در نهایت به سود اینتر به 
پایان رسید. در نقطه مقابل، میالن نیز هشت بازیکن جدید 
به خدمت گرفت اما به جز آنته ربیچ، هیچ کدام از این نفرات 
سابقه فوق العاده ای نداشــتند. تفاوت میان دو تیم از همان 
پنجره نقل و انتقاالت شــروع شــد و کمی بعــد، در جدول 

خودش را نشان داد.
اشتباه استراتژیک بزرگ باشگاه میالن، موافقت با جدایی 
لئوناردو از پست مدیریت ورزشی بود. مدیری که حاال دوباره به 
باشگاه پی اس جی منتقل شده و در پاریس مشغول به کار است. 
آنها البته پائولو مالدینی را حفظ کردند اما این اسطوره، هنوز 
تجربه کافی برای مدیریت را نشان نداده است. مالدینی البته 
از جامپائولو حمایت کرده و هنوز اجازه نداده تا مالکان باشگاه 
درباره اخراج این سرمربی به جمع بندی برسند. با این وجود از 
همین حاال مشخص اســت که یک فصل ناامیدکننده دیگر 
برای میالن رقم خواهد خورد. آنها گتوســو را اخراج کردند تا 
مربی بزرگ تری را به خدمت بگیرند اما آن چه در این باشگاه 
بزرگ باید تغییر کند تنها »مربی ها« نیستند. میالن به مالکان 

جاه طلب تر وستاره های بزرگ تری در ترکیبش نیاز دارد.

قهرمانی صربستان در تورنمنت جذاب جام 
ملت های والیبال اروپا، شاید در نگاه اول اهمیت 
خاصی برای هواداران والیبال در ایران نداشــته 
باشــد اما اگر بدانیم که یک چهره آشنا توانست 
صربستانی ها را در باالترین نقطه والیبال اروپا قرار 
بدهد، شاید یک حسرت بزرگ را احساس کنیم. 
صربستان باالتر از تیم های بزرگی مثل فرانسه، 
روسیه، لهستان و ایتالیا، قهرمان قاره سبز لقب 
گرفت. آنها این موفقیت را با »اسلوبودان کواچ« به 
دست آوردند. مردی که در تیم ملی ایران، قربانی 
یک »کودتا« شد. صربستان با هدایت این مربی 
پرانگیزه، قهرمانی اروپا را تصاحب کرد و اسلوونی 
که مدتی قبل زیر نظر او کار می کرد، توانست به 
فینال اروپا برســد. در واقع اســلوونی با تاثیرات 

کواچ راهی فینال اروپا شد و صربستان با هدایت 
این مربی، جــام قهرمانی را به دســت آورد. این 
مربی اما هرگز در والیبال ایران جدی گرفته نشد و 
محمدرضا داورزنی در نهایت حکم اخراج او را امضا 
کرد. کواچ یک »انتخاب خوب« برای تیم ملی به 
شمار می رفت. او می توانست 10 سال در تیم ملی 
بماند، یک نسل جدید برای والیبال ایران کشف 
کند و در نهایت این تیم را به بزرگ ترین افتخارات 
ممکن برساند اما دست هایی در کار بود تا او موفق 

نشود و در مسیر برکناری قرار بگیرد.
داستان اســلوبودان، یک ماجرای تلخ برای 
ورزش ایران اســت. تلخ و البته تکراری. داستان 
مربیان بااستعدادی که با دست های پشت پرده، 
از ایران طرد می شــود و موفقیت هــای بزرگ را 

جای دیگری به دســت می آورند. پس از خولیو 
والسکو، تصور می شد تیم ملی با کواچ در مسیر 
درستی قرار دارد. این تیم شــروع فوق العاده ای 
نداشــت اما به تدریج اوج گرفت و بهترین نتیجه 
تاریخ والیبال ایران در لیگ جهانی را تصاحب کرد. 
ایران با سرمربی اســلوونیایی اش، در رده چهارم 

لیگ جهانی قرار گرفت و در این تورنمنت شاهکار 
کرد اما پس از چند شکست در مسابقات جهانی، 
ناگهان حکم غیرمنتظره اخراج آقای مربی از راه 
رسید. بازیکنان تیم به صورت آشــکارا، برای او 
بازی نمی کردند و حتی کاپیتان تیم در چند نوبت، 
ساعت تمرین مدنظر کواچ را به دستور خودش 

تغییر داده بود. معروف هرگز رابطه دوســتانه ای 
با کواچ برقرار نکرد و در نهایت فضا را برای اخراج 
او فراهــم آورد. کواچ پس از ترک ایــران، هر روز 
موفق تر شد اما والیبال ایران با لوزانو به بن بست 
رسید و در نهایت کوالکوویچ هدایت این تیم را بر 
عهده گرفت. حاال که سعید معروف دائما از رییس 
نداشتن فدراسیون والیبال گالیه می کند، بد نیست 
خودش روی صندلی ریاست حضور داشته باشد. 
چراکه پیش از این نیز او بسیاری از تصمیم ها را برای 
این تیم گرفته است. کواچ در والیبال ایران، قربانی 
قدرنشناسی ســتاره های تیم شد. بازیکنانی که 
خودشان را از تیم و از مربی، بزرگ تر می دانستند. 
پس از المپیک توکیو، تیم ملی والیبال به هوای 
تازه ای نیاز خواهد داشت. قهرمانی تیم ملی جوانان 
در جهان، نشان می دهد که نسل جدید مشتاق 
حضور در ترکیب اصلی تیم ملی هستند. نسلی که 
کاش برخالف قبلی ها، در سرنگونی مربیان نقش 

نداشته باشند و به آنها، هیج لطمه ای نزنند.

چرا اینتر توانست و میالن نه؟

قرمز، مشکی، خاکستر!

اسلوبودان؛ فرجام قدرشناس نبودن ستاره ها

از خودتان گالیه کنید آقای معروف!

پرسپولیس و استقالل در 
بسیاری از شهرستان ها، 

ناسزاهای زیادی می شنوند 
اما خبری از محرومیت آن 
تیم ها به گوش نمی رسد. 

فصل گذشته در دیدار 
نیمه نهایی جام حذفی میان 

سپاهان و پرسپولیس، 
عبارت های زشتی از 

سوی هواداران حاضر در 
ورزشگاه مطرح شد اما 

کمیته انضباطی محرومیت 
خاصی برای سپاهانی ها در 

نظر نگرفت
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