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 نيمكت واليبال 
به مربي روسي مي رسد؟

پس از تصويب طرح انتخاب سرمربي خارجي 
براي تيم ملي واليبال، شنيده شد كه فدراسيون 
با والدمير آلكنو مربي پرافتخار روســي براي 
نشســتن روي نيمكت تيم ملي واليبال براي 
المپيك توكيو به توافق نهايي رســيده است.  
آلكنو چند دســتيار ايتاليايــی دارد و به نظر 
می رسد برای حضور آنها در تيم ملی ايران هم 
صحبت هايی مطرح شده است. آلكنو 53 ساله 
ســابقه مربيگری در تيم های باشگاهی روسيه 
و همچنين تيم ملی اين كشــور را دارد. كسب 
مدال برنز المپيك 2008 و مدال طالی المپيك 
2012 از جملــه افتخارات آلكنو بــا تيم ملی 
روسيه است. وی در رده باشگاهی هم توانسته 
چندين بار قهرمانی در ليگ روســيه را تجربه 
كند. مدتی هم سعيد معروف در تيم زنيت كازان 
زير نظر وی بازی كرد، اما گفته می شود برخی 
اختالف ها منجر به جدايی معروف از زنيت شد. 
آلكنو مربی سرشناس و شــناخته شده ای در 
دنيای واليبال است و چندی پيش هم بسياری 
از رســانه های خارجی به موضــوع حضور او و 
رزنده در واليبال ايران اشاره كرده بودند. به نظر 
می رســد پرونده حضور رزنده در ايران بســته 
شده و آلكنو با مســئوالن فدراسيون به توافق 
نهايی رسيده است. به هر حال بايد منتظر ماند 
و ديد كه در نهايت اين موضوع چه زمانی نهايی و 
رسمی خواهد شد. البته از طرف ديگر فدراسيون 
واليبال طي اطالعيه اي اعالم كرد كه فدراسيون 
تاكنون با هيچ گزينه ای برای هدايت تيم ملی 
كشورمان وارد گفت وگو و مذاكره نشده و گزينه  
نهايی فدراسيون واليبال برای هدايت تيم ملی، 
بر اســاس جمع بندی و تصميــم كميته فنی، 

مشخص و اعالم خواهد شد.
    

حدادی از رقبا عقب افتاد
در حالی كه احسان حدادی، قهرمان پرتاب 
ديســك آســيا و نايب قهرمان المپيك لندن، 
اين روزها در كش و قوس درمان خار پاشــنه و 
چانه زنی برای عمل آن در داخل يا خارج است، 
رقبای او در مســابقات بين المللی ركوردهای 
عالی را به ثبت می رســانند و پرقــدرت برای 
المپيك آماده می شــوند. حــدادی اين روزها 
تمرين جدی هم ندارد و منتظر است كه شرايط 
عملش فراهم شود و اين در حالی است كه با اين 
شــرايط روزهای مهم را برای المپيك از دست 
می دهــد. قهرمان و ركورددار پرتاب ديســك 
آسيا نزديك يك سال است كه در هيچ رقابتی 
شركت نكرده و از شرايط آمادگی كامال به دور 
است و در سوی ديگر »دنيل استال« سوئدی كه 
قهرمان جهان محسوب می شود و در مسابقات 
جهانی قطر با احسان رقابت كرد، در مسابقات 
بين المللی فنالند كه سه هزار تماشاگر داشت، 
پرتابی در حــدود 70 متر را به ثبت رســاند و 
قهرمان شد. او در مســابقه قبلی خود 71 متر و 
37 سانتی متر را ثبت كرده بود و با اين شرايط 
بخت نخست قهرمانی در المپيك 2020 توكيو 

محسوب می شود. 
    

نوشاد پيگير رفتن به فرانسه
نوشــاد عالميان ملی پوش تنيس روی ميز 
كه سال گذشته با تيم دسته دومی »تورين« 
در ليگ تنيس روی ميز فرانسه به ميدان رفت، 
قرار است امسال هم همكاری با اين تيم را ادامه 
دهد. بر همين اســاس وی اوايل شهريورماه 
اقدام الزم برای ســفر به فرانســه را انجام داد 
تا با توجه به شــرايط كرونايی جهان از طريق 
ويزای كار بتواند اين ســفر را انجام دهد اما او 
هنوز به نتيجه ای نرســيده و بر همين اساس 
زمان سفرش هم مشخص نيست. اين در حالی 
است كه نيما برادر كوچك تر نوشاد عالميان دو 
هفته پيش راهی فرانسه شد تا با تيم دسته اولی 
»رومانا« آغاز به كار كند. البته اين سفر نيما به 
دليل ابتالی وی به كرونا با دو هفته تاخير انجام 
شد. نيما سال گذشته برای تيم »ويلنوا« بازی 
كرد اما برای ليگ پيش رو به پيشنهاد مسئوالن 
رومانا پاسخ مثبت داد و با آنها قراردادی برای 
مدت يك سال منعقد كرد. نوشــاد اما بدون 
جابه جايی تيمی به فعاليت خود در ليگ دسته 

دوم فرانسه ادامه می دهد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مهدی ترابی، اولين جداشده بزرگ 
اين فصل پرســپوليس بود اما آخرين 
ســتاره ای نبود كه ليگ برتــر را با يك 
تصميم ناگهانی ترک می كند. مهدی با 
فسخ كردن قراردادش، از جمع قرمزها 
جدا شــد تا خودش را برای پيوســتن 
به ليگ ســتارگان قطر آماده كند. تيم 

يحيی همين حاال يكــی از موثرترين 
نفراتش را از دست داده و به نظر می رسد 
كه ايــن مربی بايد بــرای جدايی علی 
عليپور هم مهيا شود. مذاكره های عليپور 
با پرســپوليس به بن بســت رسيده و 
گفته می شــود كه مهاجم شماره 70، 
پيشــنهاد خوبی از ماريتيمو در ليگ 
پرتغال گرفته اســت. پس از درخشش 
طارمی، عابــدزاده و مهرداد محمدی، 

پرتغالی هــا عالقه بيشــتری به جذب 
ستاره های ايرانی نشــان داده اند. شايد 
آنها يك پيشنهاد شگفت انگيز به عليپور 
ارائه نكنند اما ترديدی وجود ندارد كه 
حتی يك دستمزد معمولی در پرتغال، 
از پيشنهاد پرسپوليسی ها برای تمديد 
با اين بازيكن سنگين تر خواهد بود. اين 
همان كاری اســت كه دالر با ليگ برتر 
می كند. بازيكنان می خواهند بر مبنای 

تغيير ارزش پول، رقم قراردادشــان را 
تغيير بدهند. برای باشگاه ها، اين يك نبرد 
بی رحمانه است. بازيكنی كه تا دو سال 
قبل دو ميليارد از تيمش می خواسته، 
حاال برای تمديد پيشنهاد 10 ميلياردی 
می دهد و خيلی از تيم ها از پس پرداخت 
چنين رقم هايی برنمی آيند. درست مثل 
پرسپوليس، اين موضوع برای استقالل 
هم به يك چالش بزرگ تبديل شــده 

است. آنها در آستانه از دست دادن علی 
كريمی هســتند. فوتباليستی كه يك 
فصل فوق العاده  را در تركيب استقالل 
سپری كرده اما حاال پيشنهادهای خيلی 
خوبی از ليگ های خارجی دارد و بعيد 
نيست ظرف چند روز آينده، ايران را به 
مقصد قطر يا كشور ديگری ترک كند. 
از دســت دادن علی كريمی، يك ضربه 
جبران نشدنی برای خط ميانی استقالل 
است. اگر اين جدايی اتفاق بيفتد، بعيد به 
نظر می رسد كه آنها بتوانند جای خالی 

او را در فصل جديد به راحتی پر كنند.
برای باور اينكه فوتباليســت های 
شاخص ايرانی تا چه اندازه به حضور در 
ليگ های خارجی عالقه مند شــده اند، 
كافی است به تركيب تيم ملی در يكی 
از حساس ترين و بزرگ ترين ديدارهای 
سال های اخير نگاه كنيم. تركيب ايران 
روبه روی تيم ملی اسپانيا در جام جهانی 
2018، مهره های داخلی زيادی داشت 
اما حاال بســياری از آنها، در ليگ های 
ديگری بــه ميدان می رونــد. عليرضا 
بيرانوند كه آن روزها برای پرسپوليس 
توپ می زد، حاال در ليگ فوتبال بلژيك 
حضور دارد. حتی مجيد حسينی كه قبل 
از جام جهانی در عضويت استقالل بود، 
حاال دومين فصل بازی در ســوپرليگ 
تركيه را به پايان رســانده اســت. از آن 
تركيب 11 نفره، حــاال فقط دو بازيكن 
در ليگ برتر ايران شاغل هستند. احسان 
حاج صفی و وحيــد اميــری. اولی در 
آستانه جدايی از باشگاه تبريزی است 
و می گويند به ليگ يونان برمی گردد و 
جدايی دومی از پرســپوليس هم اصال 
بعيد نخواهد بود. از فهرســت 23 نفره 
كارلوس كی روش بــرای جام جهانی 
2018، تنها هفت بازيكن هنوز هم در 
عضويت باشــگاه های ايرانی هستند. 
اين هفت نفر هم از آن جايی هنوز ليگ 
برتر را ترک نكرده اند كه پيشنهاد بهتر 
و جذاب تری ندارند. ســتاره هايی مثل 
اشكان دژاگه و مسعود شجاعی در پايان 
راه فوتبال شان هســتند و نفراتی مثل 
خانزاده در تجربه های قبلی لژيونر بودن، 

چندان موفق نشان نداده اند. هر بازيكنی 
كه موقعيتش را داشته باشد، ترک فوتبال 
ايران را برای خودش انتخاب خواهد كرد. 
اين انتخاب هم به لحاظ مالی به ســود 
فوتباليست ها خواهد بود و هم برچسب 
لژيونر را روی آنها می گذارد تا شــانس 
حضورشان در تيم ملی نيز بيشتر شود. 
اين روند اما نگرانی های زيادی در مورد 
سرنوشــت ليگ برتر به وجود می آورد. 
چراكه اگر بازيكنان شــاخص مدام در 
معــرض جدايی قرار بگيرنــد، فوتبال 
ايران خالی از ستاره های بزرگ خواهد 
شــد. تلخ ترين بعد ماجرا اما اين است 
كه باشــگاه های ايرانی از محل فروش 
استعدادهايی مثل ترابی، عليپور، علی 
كريمی و ديگران، هيچ پولی به دســت 
نمی آورند. حتی يك ســنت هم از اين 
انتقال ها نصيب پرسپوليس و استقالل 
نمی شــود اما تيم هايی مثل آلكمار يا 
نايمخن از محل فروش ايرانی ها درآمد 
قابل توجهی كســب می كنند. دراگان 
اسكوچيچ و دستيارها در اين فصل بارها 
ديدارهای ليگ برتر را زير نظر گرفته اند 
اما با اين وضعيت كوچ ستاره ها، به نظر 
می رسد آنها به زودی بايد فهرست نهايی 
تيم ملی را پای صفحــه تلويزيون يا در 
اســتاديوم های خارجی انتخاب كنند. 
بعيد نيست حتی يك روز، تيمی داشته 
باشيم كه همه بازيكنانش در ليگ های 
خارجــی عضويت دارند. اين درســت 
همان كاری است كه دالر با فوتبال ايران 

می كند.

ستاره ها فوتبال باشگاهی ایران را ترک می کنند

لیگ معمولی ها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

از همان روزی که رشد قیمت دالر، چشم ها را خیره کرد و مسیر زندگی ها را تغییر داد، خیلی ها می دانستند که این موضوع 
فضای فوتبال باشگاهی در ایران را عوض می کند. بخشی از مدیران باشگاهی به ضرب و زور قراردادهای دالری و رقم های 

سنگین، ستاره های تیم شان را به هر قیمتی حفظ کردند اما حاال که دیگر پول ها ته کشیده، ستاره ها یک به یک در حال کوچ 
از فضای فوتبال ایران هستند. دیگر حتی یک پیشنهاد متوسط خارجی هم، به باالترین پیشنهادهای داخلی برای بازیکن ها 

می چربد. با این روند شاید تیم ملی با لژیونرهای پرشمار، قدرتمندتر شود اما لیگ برتر، به یک لیگ تماما معمولی بدل خواهد شد.

پس از شكست پروژه قلعه نويی در سپاهان، به نظر می رسيد 
اين مربی برای مدتی از فضای فوتبال دور خواهد بود اما او پس 
از چند هفته استراحت دوباره به صفحه اصلی خبرها برگشت 
و هدايت گل گهر ســيرجان را بر عهده گرفت. تيمی كه فصل 
گذشته با هدايت مجيد جاللی در آخرين هفته ها از خطر سقوط 
نجات پيدا كرده بود. درباره آينده ژنرال با توجه به شكست اخير، 
ترديدهايی وجود دارد. او حاال به جای تيم های بزرگ و مدعی، 
به سراغ يك تيم تازه وارد با تجربه تنها يك فصل حضور در ليگ 
برتر رفته است. با اين حال مختصات اين دوره، شباهت بسيار 

زيادی به تجربه حضور قلعه نويی در مس كرمان دارد. اين تيم 
هم متعلق به استان كرمان است و اين تيم هم می تواند امير را 
دوباره در فوتبال ايران احيا كند. چندين سال قبل، ژنرال پس 
از شكست در تيم ملی، سرمربی مس كرمان شد و جای فرهاد 
كاظمی را در اين تيم بحران زده گرفت. امير تنها يك نيم فصل 
زمان نياز داشت تا نتايج درخشــانی را تجربه كند و مس را در 
جدول نهايی رقابت ها باالتر از استقالل قرار بدهد. تيمی كه در 
نيم فصل اول كانديدای سقوط بود، با حضور اين مربی احيا شد 
و در نهايت فصل را در رده دهم تمام كرد. قبل از هدايت مس، 

خيلی ها باور داشتند كه كار امير ديگر تمام شده اما درخشش 
روی نيمكت كرمانی ها، اين مربی را دوباره به عنوان يك مربی 
بزرگ در فوتبال ايران تثبيت كرد. حاال قبل از رفتن به سيرجان 
نيز، خيلی ها از پايان اين مربی حرف می زنند اما او هنوز به يك 
شــروع دوباره اميدوار اســت. او در ليگ هجدهم، سپاهان را 
نايب قهرمان ليگ كرد و اين تيم را به نيمه نهايی جام حذفی 
رساند. ناگهان اما همه چيز عوض شد و روند خوب اين باشگاه، 
كامال از بين رفت. حاال شايد تنها تفاوت بزرگ امير نسبت به 
روزهای هدايت مس، باال رفتن سن اين مربی باشد. موضوعی 
كه موجب شده قلعه نويی كمی محافظه كارانه تر عمل كند و از 
جاروجنجال فاصله بگيرد. به صورت همزمان، به نظر می رسد 
كه اين مربی ديگر جاه طلبی گذشته اش را هم ندارد اما شايد 
تجربه جديد او، خالف اين موضوع را اثبات كند. اين يك جنگ 

جديد برای يك ژنرال قديمی خواهد بود. گل گهر، هفتمين 
تيم ليگ برتــری امير قلعه نويی خواهد بود. تيمی كه شــايد 
فصل را در قامت يك مدعی جديد هم آغاز كند. چراكه شنيده 
می شود آنها قصد بستن يك تيم كهكشانی با ستاره های ليگ 
برتر را دارند. گل گهر در همين قدم اول روی رشيد مظاهری 
دست گذاشته و مشــغول مذاكره با گزينه استقالل است. اگر 
آنها رشيد را به خدمت بگيرند، يك قدم بلند به طرف يك فصل 
موفقيت آميز برداشته اند. گل گهر در نيم فصل دوم ليگ نوزدهم 
نيز، هزينه های نســبتا زيادی انجام داد و موفق شد از منطقه 
سقوط فرار كند. به نظر می رســد آنها اين بار اهداف به مراتب 
بزرگ تری در سر دارند. اهدافی كه آنها را به جذب پرافتخارترين 
مربی ايرانی ليگ برتر و گرانقيمت ترين دروازه بان اين روزهای 

فوتبال ايران عالقه مند كرده است.

آریا طاری

درخشش چند مهره جوان، يكی از مثبت ترين 
اتفاق های ليگ نوزدهم محسوب می شود. بعضی 
از اين نفرات پديده های ليگ برتر بودند و بعضی ها 
خيلی زود در قامت يك ســتاره قرار گرفتند و به 
كليدی ترين مهره تيم شان تبديل شدند. حاال كه 
بازيكنان شناخته شده مدام تصميم به ترک ليگ 
برتر می گيرند، اميدمان برای جذابيت اين رقابت ها 
در آينده، به همين نفرات جوان گره خواهد خورد. 
زمانی تصور می شــد كه يك فوتباليست در 29 
سالگی به اوج می رســد اما در عصر تازه فوتبال، 
بازيكن ها خيلی زود اوج می گيرند و از هر فرصت 
كوچكی برای درخشيدن استفاده می كنند. اين 
فصل از ليگ برتر، مهره های جــوان قابل اتكای 
زيادی داشــت اما بعضی از آنها، درخشــان تر از 

ديگران بودند.
مهدی قائدی

اگر در فوتبال ايران هم به ســبك ليگ های 
اروپايی جايزه بهترين بازيكن جوان ســال وجود 
داشــت، اين جايزه بدون هيچ شــك و ترديدی 
بايد به مهدی قائدی تعلــق می گرفت. او نه تنها 
بهترين مهره جــوان، بلكه عمال موثرترين چهره 
حاضر در ليگ برتر هم بود. مهدی در ليگ نوزدهم 

به صورت مشــترک با مســعود جهانی بهترين 
پاســور فصل لقب گرفت و تعداد گل هايش برای 
استقالل در ليگ را هم دورقمی كرد تا يك فصل 
شگفت انگيز را پشت سر بگذارد. او دوباره تبديل 
به همان بازيكنی شد كه همه هواداران استقالل 
در انتظارش بودند. يك فوتباليســت درخشان 
كه به همه نشان داد چه قابليت های بزرگی دارد. 
مهدی حاال ديگر همه حواشــی گذشته را پشت 
سر گذاشته و در 21 ســالگي، پيراهن شماره 10 
استقالل را به دســت آورده است. او در لباس آبی، 
يك ستاره بی چون و چرا به شمار می رود و شايد 
با بازگشت اســتراماچونی، حتی بتواند به سطح 

باالتری هم برسد.
محمد محبی

برخالف مهدی قائدی كــه هنوز پيراهن تيم 
ملی بزرگساالن را به دست نياورده، محمد محبی 
در هر دو ديدار حساس تيم ملی روبه روی بحرين و 
عراق به ميدان رفته است. اين تجربه ها البته برای 
ستاره جوان سپاهان چندان موفقيت آميز نبودند 
اما به هر حال او در كم ترين زمان ممكن، چشم ها 
را خيره كرد و در اولين فصل بازی در ليگ برتر، به 
تيم ملی هم رسيد. پديده 21 ساله پس از صعود به 
سطح اول فوتبال ايران با شاهين بوشهر در تيررس 
سپاهان قرار گرفت و يكی از بهترين مهره های تيم 

امير قلعه نويی بود. در فصلی كه طاليی ها بازيكن بد 
و نااميدكننده زياد داشتند، محبی فوتبالی بی نقص 
ارائه كرد. او حتی از اروپا هم پيشنهادهايی گرفته و 
بعيد نيست در آينده ای نزديك شانس بازی در اروپا 

را نيز به دست بياورد.
ایمان سلیمی

فوتبال ايران برای مدتی با بحران مدافع ميانی 
دســت و پنجه نرم می كرد اما حاال استعدادهای 
جوان، اين وضعيت را كامال عوض كرده اند. ايمان 
سليمی، يكی از همين مهره های بااستعداد است. 
بازيكنی كه در دومين فصل بازی برای تراكتور، به 
يك مهره ثابت و بدون جانشين در اين تيم تبديل 
شده است. ايمان در آخرين تجربه اين فصل، حضور 
بسيار موفقی روبه روی شيخ دياباته داشت و اولين 
جام زندگی اش را نيز با تراكتورسازی به دست آورد.

عارف آغاسی
كار كردن با جواد نكونام، فرصت فوق العاده ای 
برای شكوفا شدن اســتعداد عارف آغاسی جوان 
بود. بازيكنی كه حاال در 23 سالگی، به يك مدافع 
ميانی كامال پخته تبديل شده است. عارف كه در 
عضويت تيم ملی اميد هم قرار دارد، اين فصل يك 
زوج درخشان برای ايوب والی بود اما حتی پس از 
مصدوميت سنگين ايوب، به درخشيدن در تركيب 
فوالد ادامه داد. او فصل رويايــی اش را با زدن گل 
صعود تيم جواد نكونام به آسيا تكميل كرد. به نظر 
می رسد عارف در ليگ بيستم، يكی از كليدی ترين 

نفرات فوالد خواهد بود.
امید نورافکن

اين اواخر، حواشی اطراف اميد نورافكن تمركز 

اين بازيكن را از بين بردند اما بدون ترديد او فصل 
موفقيت آميزی را در باشــگاه سپاهان پشت سر 
گذاشــت. اميد زير نظر امير، به پست محبوبش 
برگشت و در خط ميانی ســپاهان، نمايش های 
بسيار خوبی داشت. حتی دراگان اسكوچيج نيز به 
شدت از اين بازيكن تمجيد كرده و به نظر می رسد 
نورافكن به زودی در اردوهای تيم ملی نيز آفتابی 

خواهد شد.
عارف غالمی

وقتی نامش در فهرست خريدهای تابستانی 
اســتقالل ديده شــد، خيلی ها معتقد بودند كه 
اســتقالل  يك خريد عجيب و ناخوشايند انجام 
داده اما عارف به همه نشــان داد كــه در موردش 
اشتباه قضاوت می كنند. او فصل خوبی را در تركيب 
استقالل سپری كرد و هم در كارهای دفاعی و هم 
در گل زنی، عملكرد قابل قبولی داشت. او يكی از 
مهره های دفاعی موردعالقه استراماچونی بود و زير 
نظر اين مربی، روزهای بسيار خوبی را سپری كرد.

علی شجاعی
بــا آن اســتايل خاصش در نســاجی خوش 
درخشــيد و عضو ثابت تيم ملی اميد در جريان 
مرحله مقدماتی المپيك هم بود. علی شجاعی، يكی 
از جذاب ترين مهره های جوان فوتبال ايران است. 
بازيكنی كه اگر كمی قدر موقعيت های طاليی را 
بداند، به زودی به يك چهره شاخص در ليگ تبديل 
خواهد شد. علی اين روزها از نساجی جدا شده و به 

زودی تيم بعدی اش را انتخاب می كند.
ابوالفضل رزاق پور

خيلی ها باور دارند كــه او می تواند حاج صفی 
بعدی فوتبال ايران باشد. بازيكنی كه فصل را در 
تراكتور آغاز كرد و در ميانه راه به شــاهين قرض 
داده شد. او در همه ديدارهای نيم فصل دوم برای 
شاهين به ميدان رفت. ابوالفضل اين روزها در پايان 
قراردادش، دوباره در عضويت باشگاه تراكتورسازی 
تبريز قرار دارد. او يكی از بااستعدادترين مدافعان 

چپ در فوتبال ايران به شمار می رود.

شروع دوباره یا پایان همیشگی؛ امیر انتخاب می کند

جنگ جدید یک ژنرال قدیمی!

جوان ترین ستاره های لیگ نوزدهم

به شما ایمان داریم! 

دراگان اسکوچیچ و 
دستیارها در این فصل 

بارها دیدارهای لیگ برتر را 
زیر نظر گرفته اند اما با این 
وضعیت کوچ ستاره ها، به 
نظر می رسد آنها به زودی 

باید فهرست نهایی تیم ملی 
را پای صفحه تلویزیون یا 
در استادیوم های خارجی 

انتخاب کنند
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