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یک برد تا حضور در شیکاگو

ایگور کوالکوویچ و شاگردانش از فردا تمام تالش 
خود را می کنند تا گاف فدراسیون جهانی والیبال 
مبنی بر صعود ایران به فینال لیگ ملت ها را به یک 
حقیقت تبدیل کنند. تیم ملی والیبال در حالی با تنها 
دو شکست طی چهار هفته از لیگ ملت های والیبال 
پا به هفته پنجم می گذارد که ثبت تنها یک پیروزی 
حضورشان را در فینال به ارمغان می آورد. تیمی که 
بهترین مقامش در لیگ ملت ها عنوان چهارمی بود، 
مقتدرانه تیم های ایتالیــا، چین، آلمان، آرژانتین، 
ژاپن، کانادا، لهســتان، روسیه، پرتغال و استرالیا را 
از پیش رو برداشــت تا حاال خواسته هایش فراتر از 
چهارمی این رقابت ها باشد. شاگردان کوالکوویچ 
در حالی وارد هفته پنجم می شوند که در بین 16 تیم 
شرکت کننده، رکورد کم ترین ست باخته )11 ست( 
را به نام خود ثبت کرده اند. تیم ملی ایران همچنین 
رکورد بیشترین بازی سه بر صفر برده را )6 دیدار( نیز 
در اختیار دارد. صربستان، بلغارستان و آمریکا سه 
تیمی هستند که انتظار دیدار با بلندقامتان ایران را 
می کشند. حریفی که جزو مدعیان است و به راحتی 
تسلیم تیمی نمی شود. شاید خیلی ها خیال شان 
راحت است که در این سه بازی حداقل یک برد به 
نام ایران می خورد، به خصوص که گفته می شود، 
آمریکا که میزبان مرحله نهایی رقابت هاســت با 
تمام بازیکنان اصلی اش به بلغارستان نیامده تا برای 
مسابقات دور پایانی آماده شوند. ولی اگر این اتفاق 
نیفتد تیم ایران برای فینالیست شدن باید منتظر 

اتفاقات جدول بماند. 
فینالی کــه تنها برای 6 تیم جــا دارد. چنانچه 
رده بندی تیم ها در پایان هفته پنجم نیز به همین 
شکل باقی بماند و از طرفی رویه FIVB در چینش 
تیم ها در فینال به نسبت سال های قبل دستخوش 
تغییرات نشود احتماال والیبالیست های ایران در 
فینال با برزیل و ایتالیا همگروه می شوند و در دیگر 
گروه تیم های فرانسه، روسیه و آمریکا قرار می گیرند 
که با این حساب مصاف های دشواری انتظار تیم ایران 
را می کشد. به خصوص که ایران در این دوره یک بار به 
برزیل باخته است. نخستین دیدار ایران که سفر 12 
ساعته ای را برای رسیدن به هتل محل اقامت شان 
واقع در پولودیوو پشت ســر گذاشته، جمعه برابر 
صربستان برگزار می شود. این دیدار ساعت 18:30 
برگزار می شود. دومین دیدار شاگردان کوالکوویچ 
روز شنبه برابر بلغارستان میزبان خواهد بود که این 

دیدار ساعت 22:10 برگزار خواهد شد. 
آخرین دیدار اما مقابل آمریکاســت که ساعت 
18:30 خواهد بود. ســعید معروف، سیدمحمد 
موســوی، میالد عبادی پور، فرهــاد قائمی، پوریا 
فیاضی، امیر غفــور، محمدجواد معنوی نژاد، علی 
شفیعی، مســعود غالمی، علی اصغر مجرد، جواد 
کریمی، پوریا یلی، محمدرضا موذن و محمدرضا 
حضرت پور فهرست 14 نفره ایران را در بلغارستان 

تشکیل می دهند.
    

موج ادامه دار پناهندگی
پس از آن که یک ورزشــکار عضــو تیم ملی 
پاراتیروکمان کشورمان بعد از مسابقات جهانی 
هلند به کشور بازنگشــت، این بار عضو تیم ملی 
بســکتبال با ویلچر نیــز به چنین سرنوشــتی 

دچار شد. 
»سامان بالغی« عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
کشورمان که عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود، 
از بازگشت با تیم ملی استنکاف کرده و در اروپا مانده 
است. اگرچه امید می رفت که این ورزشکار بازگردد 
اما با گذشت زمان، ظاهرا مسئوالن از بازگشت وی 
ناامید شــده اند. این دومین مورد از عدم بازگشت 
ورزشکاران حوزه ورزش های جانبازان و معلولین 
است که روی می دهد. این اتفاق در این حوزه ورزش 
کشور سابقه چندانی نداشته که به یک باره این دو 

خبر منتشر شد.
    

حدادی می آید
احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا که 
با هدف انجام تمرینات آماده ســازی زیر نظر مک 
ویلکینز مربی آمریکایی خود در اردوی تدارکاتی 
کالیفرنیا به سر می برد، گفت:»شکر خدا همه چیز 
خوب اســت و در حال انجام تمریناتم زیر نظر مک 
هســتم. چند روز آینده به ایران برمی گردم و باید 
یکسری از کارهایم را پیگیری و برنامه ریزی کنم. 
مرحله بعدی مسابقات دایموندلیگ در لندن برگزار 
می شود که مشخص نیست در این مرحله حضور 

داشته باشم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

رکورد تراکتور
لیگ هفدهم برای تراکتورسازی، 
به ناامیدکننده ترین شــکل ممکن به 
پایان رسید. استقبال از بازی های این 
تیم بحران زده از همیشــه کم تر شده 
بود و تنها 10 هزار نفر به طور متوســط 
در هر بازی به تماشــای دیدارهای تیم 
تبریزی نشســتند. خرید چند ستاره 
بزرگ و شــروع دوران پرســروصدای 
مالکیت زنوزی اما اوضــاع را تغییر داد. 

تراکتورسازی اگرچه فصل را بدون جام 
و حتی بدون سهمیه آسیا تمام کرد اما 
لقب پرتماشاگرترین تیم فصل فوتبال 
ایران را به دســت آورد. در هر بازی این 
فصل در یادگار امــام، به طور میانگین 
47 هزار نفــر به تماشــای دیدارهای 
تراکتورسازی رفتند. این تیم در طول 
فصل 657 هزار تماشاچی را به ورزشگاه 
کشاند. بیشترین استقبال از دیدارهای 
تراکتور در لیگ هجدهــم، حضور 80 
هزار نفری طرفداران باشــگاه در جدال 

هفته هجدهم با اســتقالل تهران بود. 
کم ترین استقبال نیز به ورزشگاه خالی 
از تماشــاگر به خاطــر محرومیت این 
تیم در هفته دوم رقابت ها برمی گشت. 
به نظر می رســد در فصل جدید نیز با 
ورود دنیزلی و نمایش هــای جذاب و 
هجومی مدنظر این مربی، تراکتورسازی 
تماشاچی های پرشماری داشته باشد. 
آنها تالش زیادی به خرج خواهند داد تا 
عنوان پرتماشاگرترین تیم فصل را برای 
خودشان حفظ کنند. میانگین تماشاگر 

تراکتــور در لیگ هجدهم نســبت به 
لیگ هفدهم، 326 درصد رشد داشت. 
باالترین میزان پیشــرفت در بین همه 
تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران.

سرخابی ها
پرســپولیس پس از چنــد فصل، 
عنــوان پرتماشــاگرترین تیم لیگ 
برتــر را به تراکتورســازی واگذار کرد. 
آنهــا در دیدارهای خانگــی لیگ برتر 
هجدهم 592 هزار تماشاگر داشتند. 
در واقع به صورت میانگین در هر کدام از 

دیدارهای خانگی تیم قهرمان، 39 هزار 
و 500 تماشاچی حاضر بودند. میزان 
اســتقبال از دیدارهای پرسپولیس در 
لیگ هجدهم نسبت به لیگ هفدهم، 
هفت دهم درصد کاهش داشت. حضور 
90 هزار نفر در دیدار هفته بیســت و 
هفتم با ســپاهان، پرتماشاگرترین و 
حضور 13 هزار نفر در دیدار هفته نهم 
با پیکان، کم تماشاگرترین دیدارهای 
فصل پرسپولیس را ساختند. استقالل 
تهران نیز، سومین تیم پرتماشاگر لیگ 
برتر هجدهم به شمار می رفت. تیمی 
که در مجموع 427 هزار نفر تماشاگر 
و به صورت میانگین برای هر بازی، 28 
هزار نفر تماشــاچی داشت. نبرد هفته 
سوم این تیم با تراکتورسازی در حضور 
78 هزار نفر، پرتماشــاگرترین دیدار 
فصل استقالل شد و خلوت ترین دیدار 
خانگی این تیم نیز، با 10 هزار تماشاگر در 
هفته بیست و هشتم روبه روی استقالل 

خوزستان رقم خورد.
متوسط ها

همه دیدارهــای خانگی این فصل 
سپاهان، در نقش جهان برگزار شدند 
و طالیی ها با میانگین 20 هزار تماشاگر 
در هر دیدار، پنجمین تیم پرتماشاگر 
فصل لقب گرفتند. ورزشگاه مدرن امام 
رضا نیز، هواداران پدیــده را به حضور 
در اســتادیوم مجاب کرد. در هر دیدار 
خانگی این فصل تیم مشهدی به صورت 
میانگین 14 هزار هوادار در اســتادیوم 
حضور داشــتند. آماری که رشــد 88 
درصــدی اســتقبال از دیدارهای این 
تیم نسبت به فصل گذشــته را نشان 
می داد. نساجی قائمشهر نیز این فصل 
در بین 6 تیمی قرار گرفت که استقبال 
از دیدارهای شــان به صورت میانگین 
پنج رقمی بــود. به طور متوســط 10 
هزار نفر از هر دیــدار خانگی این فصل 
نســاجی دیدن کردند. دومین رشــد 
استقبال از دیدارهای این فصل یک تیم 
لیگ برتری، با پیشــرفت 92 درصدی 

به فوالد اختصاص داشــت. برگزاری 
دیدارهــای این تیم در فــوالد آره نا در 
اواخر فصل، انگیزه زیادی به تماشاگران 
این تیم بخشید و ثابت کرد که ساخت 
اســتادیوم های جدید، تماشاگرها را 
برای حضور در ورزشگاه و تشویق تیم 
مجاب می کند. پس از فوالد خوزستان، 
سپیدرود رشت، نفت مسجدسلیمان، 
پارس جنوبی جم و صنعــت نفت، در 
رده های بعدی تیم های پرتماشاگر لیگ 

برتر هجدهم قرار دارند.
در حوالی صفر

کم تماشــاگرترین تیم های لیگ 
برتر هجدهــم، کدام تیم هــا بودند؟ 
استقالل خوزستان در این جدول نیز 
همانند جدول لیگ، قعرنشین است. 
به صورت میانگین تنهــا 1500 نفر از 
هر مسابقه این تیم، دیدن کردند. تنها 
دلیل قعرنشــین نبودن پیکان و سایپا 
در این فهرست، دیدارهای خانگی این 
تیم با پرسپولیس و استقالل است. جایی 
که هواداران رقیب استادیوم برگزاری 
بازی را پر از جمعیت می کنند. استقالل 
خوزستان، ماشین سازی، پیکان، سایپا و 
ذوب، تیم های بدون تماشاگر این فصل 
لیگ بودند. به جز چند مسابقه خاص، 
بســیاری از دیدارهای ایــن تیم ها در 
ورزشگاه های خالی از تماشاگر برگزار 
شــد. روندی که بدون تردید در فصل 
جدید نیز بــرای این باشــگاه ها ادامه 

خواهد داشت.

نگاهی به میزان استقبال از دیدارهای لیگ برتر هجدهم

به نام تراکتور!

چهره به چهره

سوژه روز

بر اساس آمارهای منتشر شده از ورزشگاه های مختلف، لیگ برتر هجدهم نسبت به فصل پیش از خود 800 هزار 
و نسبت به دو فصل پیش از خود، یک میلیون نفر تماشاچی بیشتر به استادیوم ها کشاند. بازگشت رقابت به لیگ و 

حساسیت شدید بازی ها، موجب استقبال بیشتر از نبردهای مختلف شد و حاال انتظار می رود لیگ برتر نوزدهم، بیشتر از 
سه میلیون تماشاچی داشته باشد. اگر معیار پرتماشاگر بودن، همه دیدارهای خانگی و خارج  از  خانه باشد، سرخابی ها در 
صدر فهرست قرار می گیرند اما میزان پرتماشاگر  بودن یک تیم در همه دنیا با دیدارهای خانگی سنجیده می شود. بر این 

اساس، تراکتورسازی در فصل گذشته بیشتر از هر تیم دیگری تماشاگر داشته است.

پس از خسرو حیدری و سیدمهدی رحمتی، 
به نظر می رسد دوران حضور پژمان منتظری نیز 
در استقالل به پایان رسیده است. مدافع پرتجربه 
آبی ها از مدت ها قبل، دلخوری از مدیران باشگاه را 
علنی کرده اما ظاهرا خود او بیشتر از باشگاه برای 
جدایی تمایل دارد. خبر توافق اولیه او با باشــگاه 
الشحانیه، نشان می دهد که منتظری قبل از این 
نیز تصمیمش را برای پیوستن به لیگ قطر گرفته 
است. منتظری که قبل از بازگشت به استقالل در 
آخرین مقطع نیز در فوتبال قطر توپ می زد، حاال 
در آستانه بازگشت به لیگ ســتارگان قرار دارد. 

او آزاد اســت که هر تیمی را برای آینده خودش 
انتخاب کند امــا رفتاری که ایــن بازیکن برای 
جدایی از اســتقالل در نظر گرفته، کمی عجیب 
به نظر می رسد. منتظری از همان اولین روزهای 
آغاز نقل و انتقاالت، از رفتار باشگاه گالیه داشت 
و معتقد بود که تماســی با او گرفته نشده است. 
فرهاد مجیدی اما با انتشار سابقه تماس هایش، 
ثابت کرد که دو بار برای ارتباط با منتظری تالش 
کرده و پاسخی از او نگرفته است. این روند هنوز هم 
ادامه دارد. مدیران باشگاه دائما با پژمان منتظری 
تماس برقرار می کنند و موفق به یافتن این بازیکن 

نمی شوند. در حقیقت این مدیران باشگاه هستند 
که باید از رفتار مدافع تیم شان شاکی باشند اما در 
عمل، این پژمان است که دائما در مصاحبه های 
مختلف از مدیران استقالل انتقاد می کند و اصرار 
دارد که آنها مقدمات الزم را برای تمدید قرارداد 

فراهم نکرده اند.
رفتار پژمان منتظری بــه عنوان یک بازیکن 
محبوب در بین هواداران اســتقالل، تا حدودی 
ناامیدکننده به نظر می رسد. او از یک طرف تصمیم 
به جدایی از تیم گرفته و دیگر قصد ندارد به بازی 
برای اســتقالل ادامه بدهد اما از طرف دیگر نیز، 
حاضر به پذیرفتن عواقب این تصمیم نیســت و 
همه چیز را به گردن باشگاه می اندازد. استقالل 
در فصل جدید، ترکیبی پرستاره را در خط دفاعی 
در اختیار دارد و شاید با توجه به نمایش هفته های 

پایانی فصل گذشته پژمان، شانس چندانی برای 
فیکس شدن او وجود نداشته باشد. غیبت او 
در اولین جلسه های تمرینی استراماچونی 
نیز، کار را برایش به شــدت دشوار خواهد 

کرد. به نظر می رسد منتظری به این 
نتیجه رسیده که آینده ای در جمع 
آبی ها ندارد و باید آخرین قرارداد 
سنگین زندگی ورزشی اش را با 
یک تیم قطری ببندد. شاید اگر او 
صادقانه این حقیقت را با هواداران 
اســتقالل در میان می گذاشت، 

با واکنش مثبت آنها روبه رو می شــد 
اما مــوش و گربه بازی این ســتاره با 
مدیران باشگاه، اوضاع را کمی وخیم 

کرده اســت. اگر پژمان واقعــا با رفتار 

باشگاه مشکل دارد، چرا هیچ پاسخی به مدیران 
استقالل نمی دهد و حتی حاضر به شنیدن 
پیشنهاد احتمالی آنها نیســت؟ قرار دادن 
همه شواهد در کنار هم، این نتیجه را پررنگ 
می کند که پژمان منتظری پس از دریافت 
پیشــنهاد از قطری ها، بــرای ترک 
لیگ برتر وسوسه شده اما تصمیم 
گرفته که مدیران باشگاه را مقصر 
جدایی اش قلمداد کند. رفتاری 
که برای یک بازیکــن قدیمی و 
باسابقه مثل او، اصال خوشایند و 
امیدوارکننده نیســت. البته که پژمان 
باید درباره آینده اش تصمیم بگیرد اما 
نباید هواداران استقالل را با اظهارات 

نادرست، درگیر یک بازی کند.

آریا رهنورد 

هتل حیات ریجنسی استانبول برای دو روز، پاتوق مدیران 
باشگاه پرسپولیس بود. همه خبرها از این هتل به سادگی به بیرون 
درز می کرد و همه می دانستند که در البی هتل، چه می گذرد. با 
وجود جوالن دالل ها و مذاکره های فشرده، به نظر می رسید باشگاه 
پرسپولیس با مربیان مدنظرش بر سر ابتدایی ترین مسائل نیز توافق 
ندارد. عرب و همکارانش در نهایت بدون رسیدن به نتیجه خاصی 
به تهران برگشتند تا بعد از »نمایش« مذاکره با سرمربی خارجی، 
احتماال یک مربی ایرانی را روی نیمکت بنشانند. شاید اگر این 
وقت، انرژی و تمرکز برای برانکو خرج می شــد، این مربی هنوز 
روی نیمکت باشگاه نشسته بود. ایرج عرب این روزها کارگردان 
بزرگ ترین کابوس های هواداران پرسپولیس است. در نمایی که 
از او و مدیریتش شکل گرفته، برانکو ایوانکوویچ تیم را ترک کرده و 
حاضر به ادامه همکاری با باشگاه نشده است. بشار رسن به عنوان 
یکی از بهترین مهره های این تیم در چند فصل گذشته، تنها یک 
قرارداد »ساختگی« داشته و در آستانه جدایی از قرمزها قرار دارد. 

محمد انصاری نیز تلویحا با هواداران باشگاه خداحافظی کرده 
و آماده پیوستن به تیم مصطفی دنیزلی به نظر می رسد. اوضاع 
پرسپولیس رفته رفته حتی از روزهای محرومیت نقل و انتقاالت 
نیز ناخوشایند تر می شود. آنها تا امروز در بازار فقط یک بازیکن 
را به خدمت گرفته اند و این بازیکن نیز، ابدا گزینه محبوبی برای 
تماشاگران تیم به شمار نمی رود. پس از جدایی پروفسور، یحیی 
گل محمدی اولین مربی مدنظر باشگاه بود اما پدیده مشهد با یک 
قرارداد قرص و محکم و البته برخــوردی کامال حرفه ای، اجازه 
جدایی ســرمربی جوانش را صادر نکرد. از دست دادن یحیی، 
باشگاه را برای جذب یک مربی خارجی مصمم کرد اما روند مذاکره 
با مربیان خارجی در پرسپولیس، حیرت انگیز به نظر می رسید. 
یک »گروه« از مدیران باشــگاه راهی استانبول شدند تا در یکی 
از گرانقیمت ترین هتل های این شهر، با چهره های مدنظرشان 
مذاکره کنند. با وجود سابقه کار کردن در حراست، عرب عمال به 
حفظ حریم این مذاکره ها بی توجه بود. خیلی زود نام تمام افرادی 
که در فهرست رزرو مدیرعامل پرسپولیس برای هتل قرار داشتند، 
لو رفت. کمی بعد، تصاویر موبایلی نیز از محل مذاکره ها منتشر شد 

و کار آنقدر باال گرفت که چند روزنامه، خبرنگارهای شان را برای 
پوشش خبری ماجرا به استانبول فرستادند. خنده دارترین بخش 
ماجرا اما به »بن بست مالی« پرسپولیس با گزینه های سرمربیگری 
مربوط می شد. در واقع پرسپولیسی ها این راه دراز را رفتند تا تنها 
پیشنهادهای مالی شان را با چند مربی مختلف در میان بگذارند. 
همه جای دنیا اگر یک سرمربی پیشنهاد مالی باشگاه را پذیرفت، 
مذاکره ها تازه آغاز می شود اما در پرسپولیس، همه این مذاکره ها 
در صورتی شکل گرفتند که توافق مالی با گزینه های مدنظر وجود 
نداشت. موضوعی که در نهایت موجب شد مدیران باشگاه فعال 
دست خالی به ایران برگردند و در انتظار نظر نهایی وزارت ورزش 
بمانند. تردیدی وجود ندارد که ایرج عرب و سایر مدیران باشگاه 
پرسپولیس، پیش از شروع مذاکره ها کوچک ترین شناختی از 
گزینه های حاضر در این جلسه ها نداشتند. آنها تا چند روز قبل 
حتی اسم ماسیمو کاررا، آنته چاچیچ و لمونیس تاکیس را نشنیده 
بودند و اصال نمی دانستند که مربیانی با این نام ها وجود خارجی 
دارند. تا پیش از عزیمت این گروه به استانبول، تاکیس حتی به 
عنوان یک گزینه مطرح نبود اما دالل ها توانستند به راحتی او را 
به مذاکره ها تزریق کنند. نمی توان برای باشگاهی که مهم ترین 
تصمیم هایش را دالل ها می گیرند، آینده خوبی متصور شــد. 
پرسپولیس در چند فصل گذشته، به انسجام قابل توجهی رسیده 
بود و از خودویرانگری و تسلیم شدن مقابل حواشی، فاصله داشت 
اما به نظر می رسد که باشگاه دوباره به گذشته برگشته و نظمش 

را کامال از دست داده اســت. جالب تر از همه اینکه گزینه های 
موردعالقه باشگاه برای سرمربیگری، تفاوت های بسیار بزرگی 
با هم دارند. فلسفه فوتبال، ســابقه کاری، تجربه های گذشته و 
نحوه مربیگری آنها به شدت با هم فرق می کند. در واقع باشگاه 
پرسپولیس اصال نمی داند که از مربی آینده اش چه می خواهد. برای 
آنها تنها یک موضوع اهمیت دارد و آن موضوع، این است که بتوانند 
با کم ترین پیشنهاد مالی ممکن، یک مربی خارجی جذب کنند. 
اینکه آن مربی چه تاثیری در آینده باشگاه می  گذارد و در تهران با 
چه واکنش هایی روبه رو می شود، برای ایرج عرب و سایر مدیران 
پرسپولیس از اهمیت زیادی برخوردار نیست. داستان این روزهای 
پرسپولیس، درست شبیه داســتان محو شدن لباس جادویی 
سیندرال به نظر می رسد. لباسی که تنها تا نیمه شب دوام آورده 
و حاال ناگهان غیب شده است. در این چند سال، همه ضعف های 
باشگاه پشت نتایج درخشان و مدیریت درست برانکو ایوانکوویچ 
پنهان شد اما حاال که دیگر برانکویی وجود ندارد، تصویری عریان از 
مدیریت یک باشگاه پرطرفدار ایرانی در معرض دید همه قرار گرفته 
است. حقیقت باشگاهی مثل پرسپولیس را به جای دوران برانکو، 
باید در شیوه مدیریت عرب جست وجو کرد. یک باشگاه دولتی 
که مدیرانش آشــنایی چندانی با فوتبال ندارند و به روش قرون 
وسطایی، اداره می شود. چکیده مدیریت عرب را باید در همان 
تصاویر موبایلی از مذاکره ها در هتل تماشا کرد. مردی که اگر رنگ 

لباس تیم محبوبش را بداند، هنر کرده است!

آیا منتظری، تصمیمش را برای جدایی از استقالل گرفته بود؟

نمایش به سبک پژمان

روزهای باورنکردنی پرسپولیس با کادر مدیریتی حیرت انگیزش

نابازیگران!

بجز چند مسابقه خاص، 
بسیاری از دیدارهای این 

تیم ها در ورزشگاه های 
خالی از تماشاگر برگزار شد. 

روندی که بدون تردید در 
فصل جدید نیز برای این 

باشگاه ها ادامه خواهد 
داشت

 شماره   276   /   پنجشنبه  6  تیر   1398  /    23  شوال 1440  /   27  ژوئن   2019


