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فینالیستهایلیگملتها
تیم ملی والیبال در نخستین بازی هفته پنجم 
برد تا با قطعی شــدن حضــورش در فینال لیگ 
ملت ها، با خیال راحت به مصاف دو حریف دیگرش 
در این هفته برود. والیبالیست ها در دومین دیداری 
که برای دو طرف تشــریفاتی به حساب می آمد، 
بلغارستان میزبان را شکست دادند. این دیدار از این 
جهت تشریفاتی بود که بلغارستان هیچ شانسی 
برای فینالیست شدن نداشت و کار ایران هم برای 
رسیدن به دیدار نهایی تمام شده بود. شاگردان ایگور 
کوالکوویچ روز گذشته هم به مصاف تیم آمریکا 
رفتند. تیمی که گفته می شود نفرات اصلی اش را در 
آمریکا گذاشته تا با تمام قوا آماده نبرد نهایی شوند. 
همچنین پس از ایران تیم های برزیل، فرانســه، 
روسیه و لهســتان با توجه به نتایجی که در هفته 
پنجم به دست آوردند، توانستند جواز حضور در 
مرحله نهایی را کسب کنند تا به این ترتیب تکلیف 
6 تیم مرحله آخر مشخص شود. مرحله نهایی لیگ 
ملت ها از 19 تا 23 تیر به میزبانی شیکاگوی آمریکا 

برگزار می شود.
    

انتخاباتکشتی
معطلسهکاندیدا!

فشار رسانه ها و اهالی کشتی به وزارت ورزش 
برای هرچه زودتر برگزار شدن انتخابات فدراسیون 
کشتی پس از گذشت هشت ماه از استعفای رسول 
خادم، سرانجام به اینجا ختم شــد که انتخابات 
معطل تایید صالحیت شدن ســه کاندیداست! 
موضوعی که به نظر می رسد بیشتر برای خریدن 
زمان مطرح شده اســت. بهروز نعمتی سرپرست 
فدراسیون کشــتی درباره برگزاری انتخابات این 
فدراسیون گفت:»همچنان منتظر احراز صالحیت 
سه کاندیدای نامدار پســت ریاست فدراسیون 
هستیم و به نظر می رسد تا وضعیت امیررضا خادم، 
عباس جدیدی و علیرضا دبیر مشــخص نشــود 
انتخابات برگزار نشود.« این موضوع در حالی مطرح 
می شود که وزنه برداری که دیرتر نامزدهای خود را 
شناخت حاال با مشخص شدن تاریخ مجمع، منتظر 
انتخابات است تا رییس جدید خود را بشناسد. الزم 
به ذکر است رضا صالحی امیری در نشست خبری 
روز گذشته خود از عدم دخالت در انتخابات این دو 

فدراسیون صحبت کرد. 
    

برترینزنان
موتورسواریسرعت

دومیــن دوره مســابقات قهرمانی کشــور 
موتورســواری ســرعت ویژه بانوان در پیســت 
موتورســواری و اتومبیلرانی مجموعــه آزادی 
تهران برگزار شــد. در این رقابت ها نزدیک به 23 
شرکت کننده از 6 استان در ســه کالس، پس از 
پشت سر گذاشــتن تمریناتی سخت با یکدیگر 
به رقابت پرداختند و در پایان این رقابت جذاب و 
نفسگیر بهناز شفیعی از تهران، ملیحه کریمی از 
آیلند و مرضیه رحمتی از تهران به عنوان نفرات اول 
تا سوم کالس 2۵۰ سی سی معرفی شدند. شرکت 
کننــدگان در کالس Mini GP نیز براســاس 
قوانین مسابقات طی 1۰ دور با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. این کالس هــم از هیجان خاص خود 
برخوردار بود و در نهایت ملیحه کریمی فخر و سمیه 
همتی هر دو از تیم آیلند و معصومه زحمتکش از 
استان گیالن سکوهای اول تا ســوم را از آن خود 
کردند. در کالس 12۵ سی سی حرفه ای صدیقه 
خطی از استان مازندران، مرضیه رحمتی از تهران 
و معصومه زحمتکش از گیالن به عنوان نفرات برتر 

معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.
    

اوشینسکوتشراشکست
اوشین ساهاکیان بسکتبالیســت سابق تیم 
ملی که بعد از خداحافظی از دنیــای قهرمانی، به 
آمریکا رفت، بعد از مدت ها سکوتش را شکست و از 
گالیه هایش حرف زد. او درباره مهران شاهین طبع 
سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت:»من هیچ وقت 
منفی نگر نبودم اما رفتارها و کارهایی که شاهین طبع 
انجام می داد به من ثابت کرد که از روی عمد چنین 
کاری انجام می دهد. به من بازی نمی داد، روحیه من 
را تخریب می کرد و تصمیم داشت به همه ثابت کند 
من ضعیف شده ام. می خواست من را ضعیف نشان 
بدهد. یک بازیکن وقتی همیشه روی نیمکت است 
ضعیف می شــود و کاری از دستش برنمی آید. ۴۰ 
دقیقه روی نیمکت باشم چه کاری می توانم برای 
تیم انجام دهم؟ نه من بلکه بهترین بازیکن جهان 
را نیمکت نشین کنید، شک نکنید از بین می رود. 
در باشگاه یک فصل نیمکت نشین بودم و در تیم ملی 
هم جایی برای بازی نداشتم.« این در حالی است که 
شاهین طبع حاضر نشد واکنشی به صحبت های 
اوشین نشان دهد و وقتی درباره او از سرمربی سوال 
شد، گفت:»صحبتی در این مورد ندارم و امیدوارم 

خدا من را ببخشد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

گزینه مدنظــر مدیران باشــگاه 
برای هدایــت پرســپولیس، حاال در 
یک قدمی پیوستن به این باشگاه قرار 
دارد. نام »گابریل کالدرون« در جریان 
مذاکره های هتل حیات ریجنســی 
اســتانبول مطرح نشــد اما او از اولین 
روزهایی بعد از جدایــی برانکو، یکی 
از گزینه هــای مدنظر باشــگاه بود و 
در نهایــت به خاطر مبلغ مناســب تر 
دستمزدش نسبت به سایر گزینه ها، 

مورد تایید قرار گرفت. کالدرون به زودی 
به ایران سفر خواهد کرد تا قراردادش را 
با پرسپولیس رســمی کند. شهرت او 
در فوتبال آرژانتین، به سال های بازی 
برای تیم ملی برمی گردد. او با یک نسل 
طالیی از آلبی سلســته به فینال جام 
جهانی جوانان رسید و به عنوان مدافع 
ثابت تیم ملی در عصر مارادونا، به جام 
جهانی 1982 اسپانیا رفت. کالدرون 
در جریان قهرمانی جام جهانی 1986 
مکزیک، بخشــی از فهرست تیم ملی 
نبود اما با این تیم به جام جهانی 199۰ 

ایتالیــا رفت و طعم حضــور در فینال 
رقابت ها را چشید. این مدافع-هافبک 
یک متر و 8۰ ســانتی متری، فوتبال 
حرفه ای را از 16 ســالگی در باشــگاه 
ال پورونیر شــروع کرد. او در راسینگ، 
النوس و ایندیپنتــه آرژانتین نیز توپ 
زد و سرانجام در ســال 1983 با اولین 
پیشــنهاد اروپایی، راهی باشگاه رئال 
بتیس اسپانیا شــد. پس از چهار سال 
موفق در باشــگاه بتیس، کالدرون به 
پی اس جی پیوســت و برای سه سال 
نیز در عضویت این باشگاه قرار داشت. 

کان فرانسه، ســیون و لوزان سوئیس، 
آخرین باشگاه های دوران بازی گابریل 
کالدرون محســوب می شــدند. او در 
سال 199۴ برای همیشه زمین بازی 

را ترک کرد.
ســه ســال بعد از اعالم رســمی 
بازنشستگی، کالدرون در باشگاه کان 
فرانســه به عنوان سرمربی مشغول به 
کار شــد. چند ســال بعد، او به عنوان 
ســرمربی یکی دیگر از باشــگاه های 
سابقش یعنی لوزان اسپورت برگزیده 
شد اما تنها پس از پنج هفته در پی کسب 

نتایج ضعیف، شــغلش را از دست داد. 
شهرت او در دوران بازی، در این نقطه 
به کارنامه مربیگری اش کمک بزرگی 
کرد. عربستانی ها در سال 2۰۰۴ دست 
به ریســک بزرگی زدند و کالدرون را 
روی نیمکت تیم ملی شــان نشاندند. 
این اتفــاق در حالی رخ داد کــه او در 
جایگاه سرمربی، به موفقیت چندانی 
نرســیده بود. گابریل، عربستان را به 
جام جهانی 2۰۰6 رساند و این تیم را به 
تنها تیمی تبدیل کرد که بدون شکست 
در دور مقدماتــی، جواز حضور در جام 
جهانی را تصاحب کرده بود. با این حال 
مدیران فدراســیون فوتبال عربستان 
یک سال قبل از برگزاری جام جهانی، 
کالدرون را به خاطــر نتایج ضعیف در 
مســابقه های غرب آســیا و شکست 
برابر قطــر، از کار برکنــار کردند. مرد 
آرژانتینی ســپس به عمان رفت و تیم 
جنگنده ای برای این کشــور ساخت. 
تیمی که در جام ملت هــای 2۰۰7، 
در دور گروهی از اســترالیا و قهرمان 
رقابت هــا یعنی عراق امتیــاز گرفت 
اما نتوانســت به مرحله حذفی راه پیدا 
کند. در پایان این تورنمنت، کالدرون 
عمان را ترک کرد و به عنوان سرمربی 
االتحاد عربستان انتخاب شد. قهرمانی 
لیگ عربستان و صعود به فینال لیگ 
قهرمانان بــا کام بک های خارق العاده، 
محبوبیــت زیادی بــرای کالدرون به 
وجود آورد اما این مربی پس از دو فصل، 
االتحاد را ترک کرد و پس از مدتی، به تیم 
رقیب یعنی الهالل ملحق شد. او الهالل 
را بدون حتی یک شکست، قهرمان لیگ 
عربستان کرد و با این تیم به قهرمانی جام 
پادشاهی نیز رسید. با این وجود او پس از 
یک فصل حضور در الهالل، از این باشگاه 
نیز جدا شد و به بنی یاس امارات رفت و 
به سرعت از این تیم اخراج شد. او در تیم 
ملی بحرین نیز موفق نبود اما ناگهان 
با پیشــنهاد رئال بتیس روبه رو شــد. 

کالدرون پس از چند ماه، از رئال بتیس 
نیز برکنار شد و به الوصل در لیگ امارات 
رفت. الوصل و القطر، آخرین تیم های 
تحت هدایت این مربی پیش از نزدیک 
شدن به نیمکت پرســپولیس بودند. 
کالدرون پس از ترک لیگ عربستان، 
دیگر موفقیتــی در کارنامه اش ندارد 
و حاال در ۵9 ســالگی، امیدوار است به 
روند ناکامی در کشــورهای مختلف، 

پایان بدهد.
نــام کالــدرون در دوران مدیریت 
رویانیان نیز در اطراف پرسپولیس به 
گوش رسید اما باشــگاه در آن مقطع 
ترجیح داد به ســراغ مانوئل ژوزه برود. 
از دوران اوج مربیگری این چهره، حدود 
یک دهه سپری شده اســت. او پس از 
شکســت های متعدد و عوض کردن 
متوالی تیم هــا، حاال پس از دو ســال 
دوری از فوتبال با انگیزه بسیار زیادی به 
مستطیل سبز برمی گردد. او برای نجات 
دادن اعتباری که در آسیا برای خودش 
ساخته، حاال یک آزمون بزرگ در پیش 
خواهد داشــت. دوران برانکو، انتظار 
هواداران پرســپولیس از تیم شان را از 
همیشه باالتر برده و کالدرون، ابدا کار 
ســاده ای برای راضی کردن هواداران 

باشگاه جدیدش پیش رو ندارد.

جانشین برانکو در آستانه معرفی شدن به هوادارها

دوست مارادونا  در تهران!

سوژه روز

چهره روز

اخراج از باشگاه القطر در سال 2017، آخرین خبری بود که پیش از نزدیک  شدن به باشگاه پرسپولیس درباره گابریل 
کالدرون شنیده شد. این مربی آرژانتینی در چند سال گذشته، انتخاب های موفقیت آمیزی نداشته اما در کارنامه 

مربیگری او، افتخارات آسیایی قابل توجهی دیده می شود. مردی که یک بار به فینال آسیا رسیده و در دیدار نهایی 
شکست خورده، حاال به تیمی ملحق می شود که بازنده آخرین فینال لیگ قهرمانان بوده است. شاید آنها در کنار هم، به 

آرزوی دیرینه قهرمانی در آسیا پایان بدهند.

شــروع فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران، زمانی برای آغاز 
رقابت باشگاه های مختلف بر سر خریدهای گرانقیمت است. 
تیم ها دائما برای منفجر کردن بمب از هم سبقت می گیرند و به 
خاطر خریدهای شان به هم فخر می فروشند. پشت این هیاهوی 
بزرگ و سروصدای زیاد اما همه فراموش می کنند که یک باشگاه 
به جز خرید بازیکنان جدید و تمدید قرارداد با مهره های سابق 
در تابستان، مســئولیت های دیگری هم دارد. باشگاهی مثل 
پرسپولیس بعد از سال ها علیرضا بیرانوند را به عنوان یک گلر 
درجه یک تصاحب کرده و با این ستاره به افتخارات زیادی رسیده 
اما حاال فاصله ای با از دست دادن این بازیکن ندارد. تنها نقشه آنها 

برای پر کردن جای خالی بیرو، خرید یک دروازه بان شناخته  شده 
است. درست مثل استقاللی ها که جای خالی استعدادهای شان 
را با خریدهای بزرگ بعدی پــر می کنند. حتی تیم هایی مثل 
سپاهان، فوالد و سایپا که زمانی به بازیکن سازی شهره بودند، حاال 
به مصرف گرایی روی آورده اند و ترجیح می دهند از استعدادهای 
ساخته شده در تیم های دیگر استفاده کنند. در فوتبال ایران دیگر 
تیم بازیکن سازی به نام پاس تهران هم وجود خارجی ندارد. وقتی 
صحبت از »استعدادیابی « می شود، همه انتظار دارند فدراسیون 
فوتبال یک نسل جدید برای رده های سنی تیم ملی کشف کند و 
این نسل را مرحله به مرحله در رده های مختلف باال ببرد. البته که 

این اتفاق در چند مقطع در فوتبال ایران رخ داده و استعدادهایی 
مثل کریم انصاری فرد، اللهیار صیادمنش و ... مسئول استعدادیابی 
فدراسیون هستند اما در بیشتر نقاط دنیا، مسئولیت بازیکن سازی 
روی دوش باشــگاه ها قرار دارد. این باشــگاه ها هستند که به 
آکادمی شان توجه نشان می دهند، مهره های مستعد را شناسایی 
و کشف می کنند و در نهایت این نفرات را در اختیار تیم ملی قرار 
می دهند. فرانسه و بلژیک، سرآمدهای استعدادیابی این روزهای 
دنیای فوتبال هستند. هر دو کشور تیم های ملی بسیار قدرتمند 
و پرســتاره ای را در اختیار دارند. چراکه باشگاه های فرانسوی 
و بلژیکی این موضوع را به شــدت جدی گرفته اند. همین چند 
روز قبل، یکی دیگر از استعدادهای ساخته شده توسط باشگاه 
لو هارو فرانســه یعنی »فرالند مندی« به رئال مادرید پیوست. 
این باشگاه در گذشته نیز مهره های فوق العاده ای را کشف کرده 
است. استیو مانداندا، بنجامن مندی، پاسکال چیمبوندا، السانا 
دیارا، پل پوگبا، دیمیتری پایه و ریاض ماهرز، همگی محصول 

آکادمی همین باشگاه فرانسوی هستند و اولین قدم های دوران 
فوتبال شان را در این آکادمی پشت سر گذاشته اند. باشگاه خنک 
بلژیک نیز توانسته مهره های فوق العاده ای را به دنیای فوتبال 
معرفی کند. تیبو کورتوآ، کوین دی بروینه، کالیدو کولیبالی، 
سرگی میلیکونوویچ ساویچ، کریستین بنتکه، یانیک کاراسکو 
و دیووک اوریگی، از طرح های استعدادیابی باشگاه خنک بیرون 
آمده اند. فوتبال ایران نیز به تیم هایی مثل لو هارو فرانسه و خنک 
بلژیک نیاز دارد. باشگاه هایی که به جای عادت به حاضری خور 
بودن، به پروسه ساخت استعدادهای جدید کمک کنند. تیم هایی 
که استعدادهای پرشمار فوتبال ایران را کشف و معرفی کنند و 
قدم بزرگی برای فوتبال بردارند. تیم هایی که اصلی ترین نقطه 
قوت شان، آکادمی باشد و در تابستان به جای صحبت از خریدهای 
گرانقیمت و ستاره های بزرگ، همه تمرکزشان را روی ساخت 
نفراتی برای آینده بگذارند. جای خالی چنین تیم هایی به شدت 

در فوتبال ایران احساس می شود.

آریا طاری

پس از پیــروزی کلمبیا مقابــل آرژانتین در 
مرحله گروهی جام ملت های آمریکای جنوبی، 
واکنش های اغراق آمیز زیادی در مورد تیم ملی 
کلمبیا و کارلوس کی روش شکل گرفت اما حاال 
آرژانتینی ها بخشی از نیمه نهایی جام ملت ها به 
شــمار می روند و کلمبیا، به خانه برگشته است. 
کی روش زمان زیادی برای کار کردن با کلمبیا در 
اختیار نداشته و طبیعتا نمی توانسته تاثیر بزرگی 
روی این تیم بگذارد. پیــروزی در جدال با آلبی 
سلسته نیز نمی تواند صرفا محصول تاکتیک های 
مرد پرتغالی باشد. مردی که دوباره ثابت کرد میانه 
خوبی با بازی های حذفی ندارد و ظاهرا قرار نیست 

هنوز هم افتخاری در کارنامه اش به ثبت برسد.
جام ملت ها بــرای کلمبیا، بــا ایده آل ترین 
سناریوی ممکن آغاز شــد. آنها برخالف جریان 
مسابقه، با یک ضدحمله فوق العاده دروازه آرژانتین 
را باز کردند و پس از این گل تماشایی، فاتح مطلق 

توپ و میدان شدند. درخشش دو مهره تعویضی 
کی روش و گل زنی هر دوی آنها، موجبات ستایش 
از این مربی را فراهم کرد اما به نظر می رســد این 
پیــروزی، در نهایت کلمبیا را در مســیر حذف 
زودهنگام از تورنمنت قرار داد. چراکه تیم اول این 
گروه، باید با یکی از تیم های شیلی و اروگوئه روبه رو 
می شد اما تیم دوم گروه، این شانس را داشت که 
با تیم دوم گروه برزیل دیدار کند. کلمبیا با همه 
ستاره هایش در جام ملت های آمریکای جنوبی 
حاضر شــد و ترکیب خوبی را در این بازی ها در 
اختیار داشت. از آخرین قهرمانی آنها در این جام 
سال های بسیار زیادی سپری شده و مردم کلمبیا 
امیدوار بودند این طلسم سرانجام شکسته شود. 
کلمبیا در دوره قبلی جــام ملت های آمریکای 
جنوبی با هدایت پکرمن بــه مرحله نیمه نهایی 
صعود کرده بود و حاال هــواداران فوتبال در این 
کشور انتظار داشتند که تیم حداقل بتواند در بین 
چهار تیم برتر رقابت ها قرار بگیرد. زردها پس از کنار 
زدن آرژانتین، تیم ملی قطر را از پیش رو برداشتند 

و با 6 امتیاز کامل از دو بازی، صعودشان را به مرحله 
بعدی قطعی کردند. نمایش این تیم برابر قطر البته 
درخشــان نبود و گل پیروزی کلمبیا، در دقایق 
پایانی به ثمر رسید. مرحله گروهی برای کلمبیا با 
شکست دادن پاراگوئه تمام شد. در واقع آنها تنها 
تیمی بودند که با پیروزی در هر سه دیدار، مرحله 
گروهی را به پایان رساندند. تا اینجا همه چیز برای 
تیم کی روش خوب پیش رفت اما مسابقه با شیلی، 
تصویر دیگری از این تیم را در معرض نمایش همه 
قرار دارد. تصویر تیمی که به جز فرو رفتن در الک 

دفاعی، برنامه دیگری برابر حریف نداشت.
به جز دقایق ابتدایی نبرد با شیلی، کلمبیا در 
طول مسابقه عمال هیچ موقعیتی برای باز کردن 
دروازه حریف نداشت. آنها توپ را به شیلی واگذار 
کردند و در نزدیکی دروازه خودی جمع شــدند. 
به نظر می رســید کی روش و تیمــش کامال به 
مساوی راضی هستند اما برخالف آنها، تیم شیلی 
موقعیت های زیادی روی دروازه به وجود آورد و دو 
بار نیز موفق به گل زنی شد اما هر دو گل از سوی 
کمک داور ویدئویی، مردود اعالم شد. شیلی که 
عطش بیشتری برای برنده   شدن از خودش نشان 
داده بود، در ضربات پنالتی خوش درخشید و هر 
پنج ضربه اش را به تور دروازه حریف رساند. به جز 
الکسیس ســانچز، همه مهره های دیگر این تیم 

ضربات شان را با قدرت بسیار زیادی به گوشه باالی 
دروازه فرستادند. نقشه ای که با توجه به کوتاهی 
قامت داوید اوســپینا، مناسب به نظر می رسید. 
شکست در این مسابقه، به سیاهه شکست های 
کارلوس در مرحله پلی آف تورنمنت های مختلف 
اضافه شد. از زمان شروع کار او در تیم ملی پرتغال تا 

امروز، این مربی تنها دو بار در دیدارهای حذفی 
به برتری رسیده و در این مراحل، فقط 
عمان و چین را شکســت داده است. 
پرتغال کی روش در جام جهانی 2۰1۰ 
آفریقای جنوبی، اولین مسابقه مرحله 

حذفــی را مقابل اســپانیا 
واگذار کرد و از جام خارج 
شــد. این سرنوشت در 
جام ملت های 2۰1۵ 
آسیا نیز روی نیمکت 
ایران بــرای او تکرار 
شــد. کارلوس این 
بار اولین مسابقه 
حذفــی جــام را 
مقابل عراق واگذار 
کرد. سکته های 
آقــای مربــی 
در بازی هــای 

حســاس حذفی، به جام ملت هــای 2۰19 نیز 
کشیده شد. این بار البته تیم او عمان و چین را از 
پیش رو برداشت اما در دیدار حساس نیمه نهایی با 
ژاپن، زانو زد و به سختی تسلیم شد. حاال این روند 
با کلمبیا نیز تکرار شده تا ثابت شود که کارلوس 
کی روش، مرد بازی های حساس و سرنوشت ساز 
حذفی نیســت. کــی روش در کلمبیا، چالش 
بزرگی را پشــت ســر خواهد گذاشــت. 
کلمبیایی ها همواره بــه فوتبال جذاب 
و هجومــی عالقه مند بوده انــد و حاال 
تیم شان را تحت هدایت یک مربی کامال 
دفاعی می بینند. اگر زردها با همین 
نقشه های دفاعی نتیجه بگیرند، 
کارلوس نیز از سوی هواداران 
فوتبال در کلمبیــا پذیرفته 
خواهد شــد اما اگر او تیمش 
را از جام هــای دیگر نیز حذف 
کند، عمر مربیگری اش در این 
کشــور چندان طوالنی نخواهد 
بود. مــرد پرتغالی بــد نمی بازد 
اما در نهایت همیشــه می بازد و 
تکرار این اتفــاق، واکنش مثبتی 
را از ســوی کلمبیایی ها به دنبال 

نخواهد داشت.

مسئولیت فرامو ش شده باشگاه های وطنی

ستارهاترابساز!

عادت همیشگی کی روش در کلمبیا نیز تکرار شد

خاموشیدرپلیآف!

الوصل و القطر، آخرین 
تیم های تحت هدایت این 

مربی پیش از نزدیک شدن 
به نیمکت پرسپولیس 
بودند. کالدرون پس از 

ترک لیگ عربستان، دیگر 
موفقیتی در کارنامه اش 

ندارد و حاال در 59 سالگی، 
امیدوار است به روند ناکامی 

در کشورهای مختلف، 
پایان بدهد
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