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برد دوم با عبور از كانگوروها

تیم ملــی والیبال ایــران در چهارمین بازی 
خود در چارچوب مسابقات جام جهانی 2019 
ژاپن، به مصاف تیم استرالیا رفت که این مسابقه 
با نتیجه 3 بر یک به سود ایران خاتمه پیدا کرد. 
ایگور کوالکوویچ برای این مســابقه از ترکیب 
جواد کریمی، امیرحسین اسفندیار، امیر غفور، 
علی اصغر مجرد، مسعود غالمی، میالد عبادی پور 
و محمدرضا موذن استفاده کرد تا باز هم جوانان 
یک برد به نام ایران بزنند. در اولین ست هر دو تیم 
بازی را خوب شروع کردند، اما تیم ایران به واسطه 
سرویس های خوب غفور و اسفندیار توانست از 
حریف پیش بیفتد و در نهایت این ست با نتیجه 
25 بر 22 به سود ایران تمام شــد. در ست دوم 
استرالیایی ها بهتر شــروع کردند، اما شاگردان 
کوالکوویچ تالش کردند تا اختالف تیم ها زیاد 
نشود اما با این حال این ســت 25 بر 18 به سود 
استرالیا خاتمه پیدا کرد. استرالیایی ها با روحیه 
برد ست دوم در ست سوم هم آغاز خوبي داشتند 
اما شــاگردان کوالکوویچ اجــازه خودنمایی به 
حریف ندادند. این ست در نهایت با نتیجه 25 بر 
18 به سود ایران تمام شد. ست چهارم با عملكرد 
خوب ایران آغاز شد. ستي که 27 بر 25 به سود 
شاگردان کوالوویچ تمام شد تا دومین برد ایران 
در جام جهاني ثبت شــود. تیم ایران از سه بازی 
قبلی خود دو شكست مقابل روسیه و مصر و یک 
پیروزی مقابل کانادا در کارنامه دارد. استرالیا هم 
در دو بازی اول خود مغلوب برزیل و مصر شــد و 
در بازی سومش توانست روسیه را شكست دهد. 
در پایان این مســابقه امیر غفور، پشت خط زن 
ایران توانســت 18 امتیاز به تنهایی کسب کند 
و عنوان امتیازآورترین بازیكــن ایران را به خود 
اختصاص دهد. تیم ملی والیبــال ایران در این 
مسابقه 48 امتیاز از اســپک، 10 امتیاز از دفاع 
روی تور، 7 امتیاز از سرویس مستقیم و 30 امتیاز 
از اشتباهات استرالیا کسب کرد. در طرف مقابل 
استرالیایی ها هم 46 امتیاز از اسپک، 10 امتیاز 
از دفاع روی تور، 4 امتیاز از سرویس مستقیم  و 
30 امتیاز از اشتباهات تیم ایران کسب کردند. 
شــاگردان ایگور کوالکوویچ امروز در پنجمین 
مسابقه خود از ســاعت 8:30 مقابل برزیل قرار 

خواهند گرفت.
    

تركيب ووشو براي جهاني
پانزدهمیــن دوره رقابت هــای ووشــوی 
قهرمانی جهان از 27 مهر به میزبانی شانگهاي 
چین آغاز می شــود. تیم ملی ایران نیز در دو 
بخش ســاندا و تالــوی مردان و زنــان در این 
رویداد شــرکت می کند. در ساندای مردان در 
65 کیلوگرم عرفان آهنگریان،  در 70 کیلوگرم 
محسن محمدسیفی، در 75 کیلوگرم  یوسف 
صبری، در 80 کیلوگرم علی خورشیدی و در 
85 کیلوگرم میالد عارفی مقام با هدایت حسین 
اوجاقي نمایندگان کشورمان هستند. همچنین 
در تالوی مردان تیم دوئلین متشكل از فرشاد 
عربی، نوید مكوندی و امیرمحمد رضایی و در 
تالوی انفرادی سیدمحمدحسینی، مصطفی 
حسن زاده و محمدعلی مجیری حضور دارند. در 
ساندای بانوان در65 کیلوگرم الهه منصوریان، 
در 70 کیلوگــرم  شــهربانو منصوریــان و در 
75 کیلوگرم  مریم هاشــمی حضور دارند. در 
تالوی زنان نیز زهرا کیانی و هانیه رجبی اعزام 

مي شوند.
    

برلين آخرین شانس كمانداران
برلین که میزبانی سومین مرحله مسابقات 
جهانی تیراندازی با کمان در ماه ژوئن را بر عهده 
دارد، آخرین شــانس کمانداران برای کســب 
سهمیه المپیک 2020 است. تیروکمان ایران 
در المپیک ریو تنها یک نماینده داشــت، حال 
باید دیــد در آخرین فرصت المپیكي شــدن، 
کمانداري مي تواند خود را به توکیو برساند. در 
تقویم فدراسیون جهانی، برلین روزهای 21 تا 
28 ژوئن میزبان مسابقات جهانی تیراندازی با 
کمان خواهد بود. گواتماال نیز روزهای 20 تا 26 
آوریل میزبان مرحله نخست مسابقات جهانی 
در ســال 2020 اســت. مرحله دوم مسابقات 
جهانی به میزبانی شــانگهای روزهای 4 تا 10 
می برگزار می شــود. میزبان مرحله فینال این 
رقابت ها که قرار است روزهای 26 و 27 سپتامبر 

برگزار شود، هنوز اعالم نشده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

سرمربی بلژیكی تیم ملی، باالخره 
راهــش را از فهرســت های کارلوس 
کی روش جدا کرد و شاید برای اولین بار، 
تنها از سلیقه خودش و دستیارانش برای 
دعوت از بازیكن ها به تیم کمک گرفت. 
فهرست تازه مارک ویلموتس، توفانی تر 
از همیشه به نظر می رسد. چراکه نام های 
بزرگ زیادی از این تیم کنار گذاشــته  
شــده  اند. با این وجود باید به یک نكته 
کلیدی نیز توجه کرد. این فهرست برای 
دو بازی با کامبوج و بحرین نوشته شده و 
ویلموتس ترجیح داده به جای دعوت از 
همه داشته های فوتبال ایران، بازیكنان 
جدیدی را نیز در تیمش محک بزند. او به 
زودی 11 مهره اصلی اش را پیدا می کند 
اما شــاید برخالف دوران کی روش، به 

جای انتخاب یک فهرست همیشگی 
و تكراری، این بار لیست های تیم ملی با 

توجه به شرایط لیگ، مدام تغییر کنند.
خط دروازه؛ سیدحسین قربانی 

کلین شیت ها!
دروازه بــان اول اســتقالل، یكی 
از خط خورده های شناخته شــده در 
فهرست جدید سرمربی تیم ملی به شمار 
می رود. سیدحسین از مدت ها قبل در 
همه اردوها حضور داشته اما حاال به نظر 
می رسد که لیگ برتر، گلرهایی آماده تر 
از او را نیز در اختیــار دارد. پیام نیازمند 
و رشــید مظاهری از شروع فصل حتی 
یک گل نیز دریافت نكرده اند و علیرضا 
بیرانوند نیز همچنان یک وزنه مهم برای 
تیم ملی به شمار می رود. سیدحسین 
اما در هفت دیــدار لیگ و حذفی هنوز 
نتوانسته اولین کلین شیت فصل را به 

نام خودش ثبت کنــد. ویلموتس فعال 
برای خط دروازه روی بیرو، رشید و پیام 
حساب باز کرده اما این رقابت نزدیک و 
جذاب، همچنان ادامه خواهد داشت. 
چراکه سیدحسین حسینی و البته امیر 
عابدزاده، امیدوارند که به زودی، دوباره 

پیراهن تیم ملی را به دست بیاورند.
 خط دفاعی؛ 

شوک به وریا و دیگران
بعضی از هواداران اســتقالل، باور 
دارند که شــوک بزرگ خــط خوردن 
وریا غفوری از فهرست تیم ملی، نتیجه 
فعالیت های اینســتاگرامی خاص این 
بازیكن اســت اما بعید به نظر می رسد 
مارک ویلموتس، توصیه ای را در مورد 
وریا پذیرفته باشد. کاپیتان استقالل این 
فصل از فرم مطلوب همیشگی دور بوده و 
به همین خاطر جایش را به یک بازیكن 

تازه نفس داده است. مرتضی منصوری 
از سپاهان که این فصل دو پاس گل برای 
هم تیمی ها ارسال کرده، در کنار رامین 
رضاییان دو دفاع راســت فهرست تازه 
ایران به شــمار می روند. در مرکز دفاع، 
همچنان خبری از شــجاع خلیل زاده 
نیست. به نظر می رسد این مدافع درست 
مثل دوران کارلوس کی روش، در دوران 
ویلموتس نیز در فهرست سیاه حضور 
خواهد داشت. ســیدمجید حسینی، 
محمدحسین کنعانی زادگان، مرتضی 
پورعلی گنجی و سیاوش یزدانی، فعال 
چهار گزینه اصلی ویلموتس برای مرکز 
دفاع به شمار می روند. در سمت چپ خط 
دفاعی نیز، مرد بلژیكی دوباره به محمد 
نادری و میالد محمدی تكیه کرده است. 
دو بازیكنی که در اردوی پیشین نیز به 

عنوان دفاع چپ حضور داشتند.

 خط هافبک؛ 
گمشده ای به نام سعید

حضور امیــد ابراهیمــی و احمد 
نوراللهی در خط میانی تیم ملی، کامال 
قابل  پیش بینــی به نظر می رســید. 
کاپیتان حاج صفــی نیز بــا توجه به 
درخشش خیره کننده در میانه زمین 
تراکتور، حــاال دیگر به جــای مدافع 
چپ، به عنــوان هافبک بــه تیم ملی 
دعوت می شود. تا اینجا همه معادله های 
فهرست جدید ویلموتس قابل درک به 
نظر می رسند اما هیچ کس نمی داند که 
چرا علی کریمی در شرایط فعلی به تیم 
ملی دعوت شده است. بازیكنی که در 
دربی هم پنالتی از دست داد و هم اخراج 
شد و برابر گل گهر نیز به رقیب پنالتی 
داد. دعوت مسعود شجاعی نیز برای تیم 
ملی چندان خوشایند به نظر نمی رسد. 
به نظر می رسد مسعود رفته رفته باید به 
فكر خداحافظی از این تیم و تمرکز روی 

رده باشگاهی باشد.
 چراکه نقش او در تیم ملی، فراتر از 
یک نیمكت نشین نیست. اشكان دژاگه 
که در فهرست قبلی غایب بود، دوباره 
به تیم ملی برگشته و وحید امیری نیز 
همچنان برای ایران به میدان می رود. 
سرشناس ترین غایب خط میانی بدون 
تردید »ســعید عزت اللهی« اســت. 
بازیكنی کــه از زمان حضور ویلموتس 
روی نیمكت، هنوز به تیم ملی دعوت 
نشده و معلوم نیست چه سرنوشتی در 
این تیم انتظارش را می کشــد. سعید 
البته مدت ها با مصدومیت درگیر بوده 
و شاید به همین خاطر، برای تیم ملی 

بازی نمی کند.
 خط حمله؛ 

بدون علیرضا، بدون ترابی
یزهای  بزرگ تریــن ســورپرا
ویلموتــس، به خط حملــه تیم ملی 

مربوط می شوند. او علیرضا جهانبخش 
را به اردو دعوت نكرده است. جهانبخش 
البته این اواخر چند بار مصدوم شده و 
بعید نیســت که خودش از سرمربی 
تیم ملی خواسته باشــد که فعال روی 
باشگاهش تمرکز کند. علیرضا هنوز در 
این فصل از لیگ برتر، فرصت چندانی 
برای بازی در ترکیب برایتون نداشته 
اســت. ویلموتس روی نــام »مهدی 
ترابی« نیز قلم قرمز کشــیده اســت. 
بازیكنی که این فصل در پرسپولیس 
چندان درخشان نشــان نداده است. 
علــی قلــی زاده، کاوه رضایی و حتی 
اللهیار صیادمنش نیز جایی در فهرست 
جدید سرمربی بلژیكی ندارند. به جز 
کریــم انصاری فرد، ســردار آزمون و 
مهدی طارمی، دو نام جدید در فهرست 
مهاجمان تیم ملی برای دو مســابقه 
با کامبوج و بحرین دیده می شــوند. 
محمــد محبی پس از درخشــش در 
سپاهان، حاال شانس حضور در تیم ملی 
را تصاحب کرده و مهرداد محمدی نیز با 
نمایش عالی اش در لیگ پرتغال، توجه 
ویلموتس را به دست آورده است. حاال 
او و برادرش در کنار هم برای تیم ملی به 

میدان خواهند رفت.

درباره فهرست جدید تیم ملی

توفان ویلموتس!

اتفاق روز

سوژه روز

برای دومین بار در این فصل، مهدی قائدی 
دروازه یكی از رقبای استقالل را باز کرد. برخالف 
گل قبلی مهــدی برابر نفت مسجدســلیمان، 
این بــار دیگر خبری از پاســخ حریــف نبود و 
استقالل با همین ضربه، برنده مسابقه با گل گهر 
سیرجان شد. اولین برد لیگ برتری این فصل تیم 
استراماچونی، با فرصت طلبی مهدی قائدی به 
دست آمد. بازیكنی که درست پس از پایان مسابقه 
با رسانه ای کردن خبر ازدواجش، همه هواداران 
باشگاه را شــگفت زده کرد. در روزهای گذشته، 
هیچ خبــری از ازدواج مهدی قائدی منتشــر 
نشــده بود و حاال خود این بازیكن، این خبر را با 
رسانه ها در میان گذاشت. مهدی روزهای بسیار 
سختی را پشت سر گذاشت. تصادفی که برای او 

اتفاق افتاد و همه حاشیه های بعدی، می توانست 
زندگی این فوتبالیست را برای همیشه نابود کند. 
قائدی اما صبر کرد، دوباره به زمین برگشت و حاال 
بهترین شروعش در استقالل از زمان پیوستن 
این باشگاه را پشت سر می گذارد. شاید ازدواج، 
درست همان اتفاقی باشــد که بتواند او را برای 
همیشه از حواشی دور نگه دارد. قائدی یک قدم 
درست به طرف زندگی حرفه ای برداشته و دیگر 
نباید به هیچ قیمتی از این مسیر فاصله بگیرد. او 
صاحب یک استعداد ذاتی شاهكار است که اگر 
کمی پر و بال به آن بدهد، به یک فوتبالیســت 
درجه یک تبدیل خواهد شد. مهره کلیدی تیم 
ملی امید اگر کیفیــت این هفته هایش را حفظ 
کند، در آینده شــانس دعوت شدن به تیم ملی 

را نیز به دست خواهد آورد. او در استقالل، هنوز 
همه چشمه های استعدادش را علنی نكرده است. 
قائدی در ایرانجوان، یک ستاره شگفت انگیز بود 
اما فشار بازی برای تیم بزرگی مثل استقالل، تا 
مدت ها اجازه نداد که او خود واقعی اش را به همه 
نشــان بدهد. حاال این گل ها، اعتماد به نفس را 
دوباره به ســاق های این بازیكن برگردانده اند. 
 او می توانــد روز بــه روز و هفتــه بــه هفتــه،

 پیشرفت کند.
همه مربی ها، به چند بازیكن خاص بیشــتر 
از دیگران اعتقاد پیدا می کنند و آنهــا را در راه 
پیشرفت قرار می دهند. در دوران شفر، نفراتی 
مثل سیدحسین حسینی، محمد دانشگر و البته 
فرشید باقری، کامال متحول شدند و در استقالل 
خوش درخشیدند. به نظر می رسد حاال قرعه به نام 
مهدی قائدی افتاده تا زیر نظر سرمربی ایتالیایی، 
اوج بگیــرد و روزهای درخشــانی را در ترکیب 
استقالل سپری کند. او در کنار داریوش شجاعیان 
و فرشید اســماعیلی، خط هافبک قدرتمندی 

برای استقالل خواهند ســاخت. قائدی در این 
فصل، صاحب پیراهن شماره 10 باشگاه شده و 
همین موضوع نیز در رسیدن او به اعتماد به نفس 
امروز، تاثیر خاصی داشته است. در همه روزهایی 
که مهدی جایی در ترکیب تیم نداشت و درگیر 
حواشی مختلف بود، هواداران باشگاه اعتمادشان 
به این بازیكن را از دست ندادند. درخشش او، شاید 

مزد همان صبری است که هوادارها برای بازگشت 
او از خودشان نشــان دادند. به ثمر رساندن گل 
پیروزی برابر تیمی مثل گل گهر، به خودی خود 
اتفاق فوق العاده یا عجیبی نیست اما برای مهدی 
قائدی، این اتفاق یک فرصت ویژه به شمار می رود. 
او حاال دیگر به همه ثابت کرده که می تواند یک 

گنج بزرگ برای آینده استقالل باشد.

آریا رهنورد

پرســپولیس گابریــل کالــدرون حاال درســت نیمی از 
بازی هایش در این فصل را با شكســت پشــت ســر گذاشته 
اســت. آنها که فصل گذشــته در هر دو بازی رفت و برگشت 
برابر استقالل، تراکتور، ســپاهان و پدیده بدون باخت مانده 
بودند، حاال در یک نیم فصل مغلوب رقبای قدرتمند اصفهانی، 
تبریزی و مشهدی شان شده اند. پرسپولیس نه تنها به تراکتور، 
شهرخودرو و سپاهان باخته، بلكه حتی موفق به زدن یک گل 
برابر این رقبا نشده است. این تیم، شــخصیت برنده اش را از 
دست داده و در دفاع نیز آسیب پذیر شده اما بزرگ ترین مشكل 
قرمزها، همچنان به »گل زدن« برمی گردد. آنها در مسیر رقم 
زدن یكی از ضعیف ترین میانگین های گل زنی شــان در این 

سال ها هستند.
تنها چند ثانیه قبل از سوت پایان داور مسابقه شهرخودرو 
و پرسپولیس در مشهد، فرشــاد فرجی با یک پرواز بلند توپ 
را دور از دســتان علیرضا بیرانوند به تور دروازه حریف رساند. 
پرسپولیس دوباره طعم شكست را چشید و این بار در آخرین 

ثانیه ها، تسلیم تیم میزبان شــد. تیم یحیی گل محمدی در 
جریان بازی، بهتر از رقیب ظاهر نشده بود اما آنها فرصت طلب تر 
بودند و در نهایت همه امتیازهای این مسابقه را از آن خودشان 
کردند. اوضاع برای پرسپولیس، حاال چندان امیدوارکننده به 
نظر نمی رسد. قهرمان تكراری این سال های فوتبال ایران، حاال 
پنج امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و در چهار جدال با تیم های 
مدعی قهرمانی لیگ، سه بار شكست خورده و تنها یک گل به 
ثمر رسانده است. به نظر می رسید برنده شدن در دربی، خاطره 
شكست در زمین تراکتور را از ذهن هواداران این باشگاه پاک 
کند اما قرمزها در دو هفته متوالی، دو باخت تلخ را برابر سپاهان 
و شهرخودرو تجربه کردند تا به همه نشان بدهند که فعال، در 
قواره های قهرمانی لیگ برتر نیستند. پرسپولیس در مسابقه 
با شهرخودرو، نسبتا هجومی فوتبال بازی کرد و موقعیت های 
زیادی هم ساخت اما همه این فرصت ها را پشت سر هم از دست 
داد. به نظر می رسد کالدرون عالقه زیادی به فوتبال رو به جلو 
دارد اما نمی تواند این عالقه را به صورت تمام و کمال در زمین 
پیاده کند. پرسپولیس در بسیاری از دقایق بازی »بالتكلیف« 
نشــان می دهد. چراکه نه کامال هجومی بازی می کند و نه در 

الک دفاعی فرو می رود. اگر تیم قرار اســت به قصد گل زدن 
به حریف بازی کند، به زمین آوردن حســین ماهینی به جای 
سیامک نعمتی در دقایق پایانی، هیچ سودی به همراه ندارد. 
کالدرون یک بار این تعویض را انجام داد و تاثیرش را دید اما از 
این اتفاق درس نگرفت و دوباره آن را تكرار کرد تا قرمزها از جناح 
راست، آسیب پذیر شوند. تكرار چنین تعویض هایی، می تواند 

پرسپولیس را در هفته های آینده نیز به دردسر بیندازد.
پرسپولیس آشكارا مشكل گل زنی دارد اما این مساله تنها 
به »مهاجمان« تیم مربوط نمی شود. البته که علی علیپور به 
شدت افت کرده، براندائو حتی یک مهاجم معمولی هم نیست و 
مهدی عبدی همچنان نمی تواند در حد یک فوروارد تمام عیار 
برای تیمش ظاهر شود اما هافبک های تیم نیز سهل انگارتر از 
همیشه نشان می دهند. بشار رسن، دیگر آن بازیساز درجه یک 
گذشته نیست، وحید امیری بخشــی از کیفیتش را از دست 
داده و مهدی ترابی، اصال قابل مقایســه با اواخر فصل گذشته 

به نظر نمی رسد. 
باشگاه در تابستان به جای خرید یک مهاجم ششدانگ، به 
سراغ مهره ای مثل فرشاد احمدزاده رفت و عمال فرصت تقویت 
خط حمله را از دست داد. حاال پرسپولیس در 6 مسابقه، تنها 
سه گل به ثمر رســانده و میانگین 0.5 گل در هر مسابقه را در 
اختیار دارد. سرخپوشان فصل گذشته در 30 بازی 36 گل به 
ثمر رساندند و با میانگین 1.2 گل زده در هر مسابقه، قهرمان 

لیگ برتر شدند. این تیم در لیگ برتر هفدهم با 48 گل زده و 
میانگین 1.6 گل در هر مسابقه، جام قهرمانی را باالی سر برد. 
این آمار در لیگ برتر هفدهم نیز، درست همین 1.6 گل به ازای 
هر بازی بود. پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر، هرگز میانگینی 
کم تر از یک گل زده در هر بازی را در یک فصل به ثبت نرسانده 
اســت. ضعیف ترین آمار آنها در دوران لیــگ برتر، به فصل 
بحرانی شــان در لیگ چهاردهم برمی گردد. جایی که باشگاه 
سه مربی مختلف را امتحان کرد و در 30 بازی، تنها 31 گل به 
ثمر رساند. پرسپولیس کالدرون با این روند هجومی، می تواند 
کاندیدای تبدیل شدن به بدترین تیم باشگاه در تاریخ لیگ برتر 

از نظر هجومی شود.
سخت ترین بخش از قرعه  پرسپولیس، پشت سر گذاشته 
شــده و دیدارهای بعدی این تیم در نیم فصل اول، ساده تر به 
نظر می رسند. با این حال تیمی که نمی تواند از موقعیت های 
ساده نیز گل بسازد، هیچ دیدار آسانی را در پیش نخواهد داشت. 
قرمزها برای بازگشــت به روزهای خوب، باید مشكل شان را 
با زدن گل حل کنند. اگــر این اتفاق رخ ندهد، باشــگاه یک 
فصل کامال متوسط را پشت ســر خواهد گذاشت. خط حمله 
پرســپولیس در نیم فصل، نیاز به تقویت دارد امــا قبل از آن 
مقطع، بازیكنان فعلی تیم باید با دقت و مســئولیت بیشتری 
فوتبال بازی کنند و به همین سادگی، فرصت های گل زنی را 

از دست ندهند.

باشو دیگر غریبه نیست

داستان یک تحول

نیم گل در هر مسابقه برای پرسپولیس کالدرون

این تيم گل نمی زند!

دعوت مسعود شجاعی 
نیز برای تیم ملی چندان 

خوشایند به نظر نمی رسد. 
به نظر می رسد مسعود 

رفته رفته باید به فکر 
خداحافظی از این تیم و 

تمرکز روی رده باشگاهی 
باشد. چراکه نقش او در 

تیم ملی، فراتر از یک 
نیمکت نشین نیست
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