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داورزنی استعفا کرد

ســرانجام پس از کش و قوس هــای فراوان 
محمدرضا داورزنی به علت نامزدی در انتخابات 
ریاست فدراسیون والیبال از سمت خود به عنوان 
معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اســتعفا 
کرد. این در حالی اســت که خیلی ها این زمان 
اســتعفا را قابل قبول نمی دانند چراکه داورزنی 
به عنوان معــاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
در تایید صالحیت شدن کاندیداها نقش داشته 
است. حتی روز گذشــته شنیده شد کمیسیون 
اصل 90 مجلس قصد دارد طــی نامه ای به وزیر 
ورزش خواستار تکرار ثبت نام از نامزدها شود. با 
این حال بالفاصله پس از اســتعفای داورزنی، از 
گزینه های جایگزینی او نیز صحبت هایی مطرح 
شد. شنیده می شد مهدی قدمی معاون پشتیبانی 
نهاد ریاست جمهوری گزینه جایگزینی اوست، 
اما گویــا قدمی تمایلی به آمدن جــای داورزنی 
ندارد. به جز قدمی امــا از مهدی علی نژاد رییس 
فدراسیون ووشــو و علی رغبتی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان هم 
به عنوان گزینه های جایگزینی نام برده می شود. 
ســلطانی فرتا عصر دیروز تصمیم قطعی خود را 
برای معرفی جایگزین داورزنی نگرفته است. این 
احتمال هم وجود دارد که وزیــر ورزش تا زمان 
انتخابات فدراسیون والیبال صبر کند تا تکلیف 
فدراســیون والیبال و داورزنی مشخص شود. در 
هر حال باید صبر کرد و دید که تکلیف مهم ترین 

معاونت وزارت ورزش چه خواهد شد. 
    

همگروهی والیبال با میزبان
کنفدراســیون والیبال آســیا، گروه بندی و 
برنامه مرحله گروهی مسابقات انتخابی المپیک 
2020 را اعالم کرد. بر همین اســاس تیم ملی 
والیبال ایران در گروه اول این رقابت ها با تیم های 
چین )میزبان(، چین تایپه و قزاقستان همگروه 
شــد. در دیگر گروه این مســابقات هم تیم های 
استرالیا، کره جنوبی، هند و قطر حضور خواهند 
داشت. مسابقات انتخابی المپیک توکیو از 17 تا 
22 دی در شهر جیانگمن چین برگزار می شود 
و تیم قهرمان ایــن پیکارهای به المپیک 2020 
صعود خواهد کرد. هشت تیم برتر در رقابت های 
قهرمانی آسیا به این مسابقات راه پیدا کرده بودند. 
ژاپن )تیم سوم مسابقات قهرمانی آسیا( به دلیل 
میزبانی المپیک در این مســابقات حضور پیدا 
نمی کند، بنابراین قطر )تیم نهم مسابقات قهرمانی 
آسیا( جایگزین ژاپن شد. همچنین پیش این تیم 
پاکستان به دلیل مشــکالت مالی انصراف داده 
بود که قزاقســتان )تیم دهم مسابقات قهرمانی 
آسیا( جایگزین آن شــد. همچنین طبق برنامه 
اعالم شده، تیم ملی ایران روز سه شنبه 17 دی به 
مصاف چین تایپه می رود، چهارشنبه 18 دی با 
قزاقستان روبه رو می شود و پنجشنبه 19 دی نیز 

مقابل چین میزبان قرار می گیرد.
    

کیانوش در گزینشی قطر
با آغاز دوره سوم مسابقات گزینشی المپیک، 
کیانوش رســتمی وزنه بردار دسته 9۶ کیلوگرم 
ایران که همچنان بــرای گرفتن مجوز المپیک 
تالش می کند، به همراه دو،سه ملی پوش دیگر 
در مسابقات گزینشی قطر شرکت خواهد کرد. 
رســتمی پیش از این قرار بود در مســابقات پرو 
شــرکت کند و حتی فدراســیون جهانی تمام  
هزینه ها برای حضور او در مسابقات پرو را تقبل 
کرد و بلیت سفر رســتمی هم آماده بود اما او از 
حضور در مســابقات پرو انصراف داد. شــنیده 
می شود این انصراف ناراحتی فدراسیون جهانی 
را به دنبال داشته اســت. طبق توافق انجام شده 
رســتمی در هر مســابقه ای که شرکت می کند 
برخالف دفعــات پیش که بــرادرش همراهش 
بود، علی جباری مربی تیــم ملی به عنوان مربی 
همراهش خواهد بود و حتی انتخاب وزنه ها هم با 
جباری است. مسابقات قطر کاپ آخرین مسابقه 
گزینشی المپیک در سال 2019 است و از 28 آذر 
تا سه دی برگزار می شود. کیانوش در حالی خود را 
آماده گزینشی قطر می کند که سعید علی حسینی 
با امضا کردن نامه بازنشستگی اش رسما از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کــرد. خیلی ها بر این باور 
هستند که کیانوش چون شانس بسیار کمی برای 
المپیکی شدن دارد، هیچ بعید نیست که او هم قید 
ورزش را بزند اما تا االن که کیانوش هر بار از انگیزه 
مضاعفش برای المپیک صحبــت کرده تا فعال 
بیرون از دایره خداحافظی با ورزش قهرمانی باشد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای مغلوب  کردن عــراق در بازی 
بزرگ فردا، راه و روش های زیادی وجود 
دارد. تاکتیک های مدنظر ســرمربی 
ملی مهم هســتند، تکنیــک فردی 
بازیکنان مهم است، شــانس و داوری 
هم می توانند تعیین کننده باشــند اما 
ویلموتس بیشتر از هر چیزی، باید روی 
»ذهنیت« بازیکنانــش کار کند. برابر 
عراق، به یک تیم ملی مسئولیت پذیر، 

آرام و متمرکز نیاز داریــم. تیمی که با 
کوچک ترین اتفاقی در زمین، برافروخته 
نشود و به حریف پرخاش نکند. تیمی 
که در بازی روانی مهره های حریف گیر 
نیفتد و آرامشش را از دست ندهد. تیم 
ملی، پر از مهره های باتجربه ای است که 
چندین سال در لیگ برتر و یا لیگ های 
اروپایی به میدان رفته اند اما گاهی این 
خود ســتاره های باتجربه هستند که 
در درگیری هــای درون زمیــن، ذوب 
می شوند و کنترل  خودشان را از دست 

می دهند. »خشونت« در فوتبال ایران 
اپیدمی شده و این جو از سکوها، به درون 
زمین رسیده است. گاهی چنان تنفری 
نسبت به رقیب در اطراف اردوی تیم ملی 
تزریق می شود که بازیکنان از یاد می برند 
که تنها وظیفه شان در زمین، »فوتبال« 
بازی کردن است. ایران و عراق، هشت 
ســال با هم جنگیده اند. در این هشت 
سال، جوان های زیادی از زندگی شان 
گذشــته اند تا یک وجب از خاک ایران 
هم از دست نرود. با این حال ستاره های 

امروز تیم ملی عراق، مسئول آن جنگ 
نیستند. هیچ کدام از آنها حتی در زمین 
جنگ »متولد« نشده بودند. عراقی ها زیر 
سایه دیکتاتوری به نام صدام قرار گرفتند 
و خودشان هم وادار شدند به خواسته های 
او تن بدهند. هر حسی که بین مردم دو 
کشور وجود داشــته باشد، هرگز نباید 
به زمین فوتبال برسد. فکر کردن به هر 
چیزی جز خود فوتبال، یک سم مهلک 
برای تیم ملی خواهد بود. البته که بازی 
در زمین بی طرف برگزار می شــود اما 

اردن، عراقی های زیادی دارد و جو سکوها 
کامال به ســود تیم ملی عــراق خواهد 
بود. آنها مثل همیشه با بلندگو خواهند 
آمد تا تمرکز تیم ملــی را به هم بزنند و 
بازیکنان باید مراقب همه چیز باشند. 
چندین سال قبل در مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2002، تیم بالژ در شرایطی 
برای برگزاری بازی به عراق سفر کرد که 
صدام هنوز در آن کشور حکومت می کرد. 
حاضران روی سکوها نیز از هیچ شعاری 
برای آزار دادن تیم ملی دریغ نکردند اما 
آخر ماجرا، این تیم ملی ایران بود که با 
یک نمایش درخشان و به ثمر رساندن 
دو گل، سکوها را در سکوت محض فرو 
برد. برای نبرد حساس و تعیین کننده 
فردا، به چنین تیم ملی پرانگیزه، جسور 
و متمرکزی نیاز خواهیم داشت. هر وقت 
بازیکنان تیم ملی در یک جدال حساس 
»عصبانی« شــده اند و آرامش شان را از 
دست داده اند، نتیجه کار برای فوتبال 

ایران تلخ و ناراحت کننده بوده است. 
هنوز هیچ کس فرامــوش نکرده 
اعتراض به داور در مســابقه با ژاپن در 
آخرین تجربه سرمربیگری کارلوس 
کی روش در تیــم ملی، چطــور کار 
دست تیم داد و ژاپنی ها را به سادگی 
صاحب گل برتری کرد.  هنوز هیچ کس 
فراموش نکرده که عصبانیت و از کوره 
در رفتن بازیکن ها در بازی تاریخی در 
منامه با تیم ملی بحرین، چطور رویای 
صعود به جام جهانی را از تیم بالژویچ 
گرفت. هنوز هیچ کس از یاد نبرده در 
مســابقه قبلی با بحرین، همه چیز از 
عصبانیت بی مورد احسان حاج صفی 
شروع شــد و تیمی که تمرکزش را از 
دســت داده بود، در نهایت گل خورد 
و دیگر تا پایان بازی نتوانســت بازی 
را به تساوی بکشاند. این اتفاق بارها و 
بارها تکرار شده اما ستاره های فوتبال 

ایران، هنوز به اندازه کافی از این اتفاق 
درس نگرفته اند. ایــن موضوع بارها و 
بارها تکرار می شود و هر بار زهرش را به 
فوتبال ایران می ریزد. ممکن است در 
جریان بازی با عراق، اتفاق های زیادی 

رخ بدهد. 
ممکن اســت داور در همان دقایق 
ابتدایی، یک پنالتی اشتباه به سود حریف 
اعالم کند، ممکن است سکوها با بلندگو 
روی اعصاب ستاره های تیم ملی ایران 
باشند. ممکن است بازیکنان حریف برای 
عصبانی کردن مهره های تیم ملی، نقشه 
بریزند. سرمربی عراقی ها کاتانچ همواره 
نشان داده که از جنجال استقبال می کند 
و این یکی از روش های مدنظرش برای 
برنده شدن است. هر اتفاقی که در جریان 
بازی رخ دهد نباید ذهن و روحیه نفرات 
تیم ملی را تخریب کند. عصبانیت هیچ 
کمکی به این تیم نمی کند و تنها لطمه 
می زند. هر چقدر که ســتاره های تیم 
آرام تر بمانند و جوان ترها را نیز به آرامش 
دعوت کنند، شرایط تیم ملی در این بازی 

بزرگ و حساس، ایده آل تر خواهد بود.

توصیه کریم به ملی پوش ها؛ ساده اما کلیدی

لطفا عصبانی نشو!

اتفاق روز

سوژه روز

کریم باقری مهمان ویژه تمرین روز دوشنبه تیم ملی بود و پس از حضور در این جلسه تمرینی، توصیه ساده ای برای 
ملی پوش ها داشت. او که یکی از گل زن ترین مهره های تاریخ تیم ملی به شمار می رود، به ستاره های تیم ویلموتس توصیه 
کرد که عصبانیت کم تری را در زمین به نمایش بگذارند. این توصیه شاید در نگاه اول ساده و معمولی به نظر برسد اما از یکی 
از بزرگ ترین مشکالت این سال های تیم ملی پرده برمی دارد. بازیکنان این تیم درون زمین، به راحتی پرخاش می کنند و 

همین اتفاق، تمرکز تیم را به هم می ریزد.

تماشــای گل های آریا برزگر در تیم ملی جوانان، هواداران 
پرسپولیس را کامال به وجد آورده است. چراکه قرمزها توانستند 
در یک رقابت نزدیک با استقالل، این بازیکن را به چنگ بیاورند 
و او حاال عضوی از باشگاه پرسپولیس به شمار می رود. آریا برای 
تبدیل شدن به یک ســتاره در فوتبال ایران، همه چیز دارد. او 
چند سال را در رده های پایه تیم ملی با مربیان مختلف پشت سر 
گذاشته و این سال ها بیشتر وقتش را در اردوهای تیم ملی گذرانده 
است. همه اطرافیان این بازیکن می دانند که او از چه انگیزه  باالیی 
برخوردار است و به جز زمین فوتبال، به هیچ چیز دیگری فکر 
نمی کند. وقتی پرسپولیس با مربیگری علی پروین در اولین دوره 
لیگ برتر روی سکوی اول قرار گرفت، آریا برگزار هنوز متولد نشده 

بود. وقتی پرسپولیس با افشین قطبی به قهرمانی دراماتیک لیگ 
برتر رسید نیز او، پنج سال بیشتر نداشت. حاال اما او به رویایش 
برای حضور در باشگاه پرسپولیس رسیده و قصد ندارد این رویا 
را به سادگی خراب کند. برزگر هنوز سن و سال چندانی ندارد 
و باشگاه باید مراقب او باشــد. چراکه مراقبت از این بازیکن، به 
معنای مراقبت از آینده باشگاه خواهد بود. او شم گل زنی بسیار 
باالیی دارد و از فیزیک مناسبی نیز برخوردار است. بعضی ها این 
مهاجم را با سردار آزمون مقایسه می کنند و معتقدند او می تواند 
یکی از لژیونرهای موفق سال های آینده فوتبال ایران باشد. خرید 
این بازیکن بدون شک یک گام مثبت از طرف پرسپولیس بوده اما 
باشگاه نباید انتظار داشته باشد که آریا از همین حاال درخشش 
در ترکیب تیم کالدرون را آغاز کند. او تازه در مرز 17 سالگی به 
سر می برد و هنوز کارهای زیادی برای انجام  دادن دارد. گذاشتن 
فشار بیش از حد روی شانه های این بازیکن، هم برای او و هم برای 

باشگاه دردسرساز خواهد بود. 

برزگر باید به تمرین ها و حضور در تیم های ملی پایه ادامه بدهد 
و به تدریج مهیای حضور در سطح اول فوتبال شود. سناریوی 
ایده آل برای او، رسیدن به اروپا پس از درخشیدن در پرسپولیس 
خواهد بود. در واقع باشگاه هم می تواند از قابلیت های فنی این 
بازیکن اســتفاده کند و هم می تواند با فروش او به یک باشگاه 
اروپایی، به درآمد قابل توجهی برسد. سن، مساله مهمی برای 

اروپایی ها در خرید مهره های بااستعداد است و برزگر از شرایط 
سنی بسیار خوبی بهره می برد.

با این حجم از استعداد، آریا برزگر امید آینده فوتبال ایران 
خواهد بود. البته به شــرطی که مراقب این استعداد و همه 
دســتاوردهایی که تا امروز تصاحب کرده، باشــد. اوله گنار 
سولسشــر همین چند روز قبل، تنها راه برای موفق شــدن 
فوتبالیست های جوان را »خســته کننده بودن در زندگی« 
دانســت و توضیح جالبی در ایــن مورد داد. بــه اعتقاد اوله 
فوتبالیست های جوان باید برای دیگران خسته کننده باشند. 
آنها باید در اولین ساعت های شب به خواب بروند، صبح زود 
بیدار شوند، روزی چند ســاعت به سختی تمرین کنند و در 
ادامه روز، در حال استراحت دیده شوند. همه کارهای جالب و 
خاص را هم می توان بعد از پایان دوران فوتبال به راحتی انجام 
داد. تفاوت یک فوتبالیســت معمولی با یک بازیکن بزرگ، 

شاید در سبک زندگی نهفته باشد.

آریا طاری

فوتبال عراق شاید همیشه درگیر مشکالت 
ریز و درشت باشد اما آنها به لحاظ استعدادهای 
فردی، شباهت های زیادی با فوتبال ایران دارند. 
بسیاری از ستاره های عراقی در دو دهه اخیر، در 
تیم های ایرانی به میدان رفته اند اما خاطره ای که از 
آنها به جا مانده، بیشتر به بدقولی های شان مربوط 
می شود. آنها جزو بی نظم ترین گروه خارجی های 
لیگ بوده اند و همیشه دیر به تیم های شان محلق 
شده اند اما به لحاظ فردی، قابلیت هایی انکارنشدنی 
داشــته اند. قابلیت هایی که این فوتبالیست ها را 
روی سکوهای ورزشگاه های مختلف، به محبوبیت 

رسانده است.
مهند مهدی النداوی

او اولین آقای گل خارجی تاریخ فوتبال ایران 
بود. بازیکنی کــه پیراهن نفت آبــادان را بر تن 
داشت و سال 79 با به ثمر رساندن 15 گل، آقای 
گلی لیگ را جشن گرفت. نداوی چهار فصل برای 
آبادانی ها به میدان رفت و در فوتبال ایران پیراهن 

هیچ باشگاه دیگری را بر تن نکرد. او سال 2007 
استوک ها را آویخت و بازنشسته شد.
عبدالوهاب ابوالهیل

هواداران فوتبال ایــران، او را از خود عراقی ها 
نیز بهتر می شناسند! عبدالوهاب 1۶ سال قبل از 
باشگاه الشعب امارات به استقالل اهواز پیوست. 
او در اهواز فوق العاده ظاهر شــد و پس از سه سال 
درخشیدن در ترکیب استقالل، در لیست خرید 
سپاهان قرار گرفت. او یکی از مهره های تیمی بود 
که به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم رسید. تیمی 
که با لوکا بوناچیچ، در آسیا نمایش های دلچسبی 
ارائه کرد. پس از سه فصل بازی برای سپاهان، این 
هافبک راهی فوالد خوزستان شد. او پس از فوالد 
برای مدتــی به الطلبه عراق رفــت و همان جا به 

فوتبالش پایان داد.
عماد محمدرضا

عماد یکی از ســتاره های نســلی بــود که 
در المپیــک 2004 آتن با رســیدن به مرحله 
نیمه نهایی، چهره شدند. نسلی که سه سال بعد، 
فاتح جام ملت های آسیا نیز شد. فوالد خوزستان 

اولین باشگاه ایرانی عمادرضا به شمار می رفت. او 
سال 2005 به اهواز آمد و پیراهن باشگاه فوالد را 
بر تن کرد. این مهاجم گل زن پس از فوالد، چهار 
سال در عضویت باشگاه سپاهان بود و پس از مدتی 
دوباره به فوتبال ایران برگشــت تا برای شاهین 
بوشهر و سپاهان به میدان برود. او با سپاهان لیگ 
برتر و جام حذفی را برد، به فینال آسیا و بازی در 
جام باشگاه های جهان رسید و یک دوره آقای گل 

لیگ برتر نیز شد.
جاسم کرار

از درگیری فیزیکی با مجتبی جباری تا سیلی 
زدن به داور، از زد و خورد با هم تیمی ها در رختکن 
تا غیبت طوالنی  در اردوهای مختلف. هیچ کدام 
از فوتبالیست های عراقی در تاریخ لیگ، به اندازه 
جاسم جنجال نساخته اند. او به لحاظ فردی، یک 
فوتبالیست کم نظیر بود اما هیچ وقت نمی توانست 
خشمش را در زمین کنترل کند. یک دهه قبل، او در 
تراکتوری  که تازه لیگ برتری شده بود، خودی نشان 
داد و محبوبیت زیادی در یادگار امام به دست آورد. 
او در نهایت این باشگاه را به مقصد استقالل ترک 
کرد. کرار بعدها دوباره برای استقالل، تراکتور و نفت 
آبادان توپ زد اما حواشی او همواره از فوتبالش جلوتر 
بودند. حضور او در هیچ باشگاهی طوالنی نمی شد، 
چراکه باشگاه ها به ندرت می توانستند رفتارهای او 

را برای مدتی طوالنی تحمل کنند.

نور صبری
او دروازه بان تیم ملی عراق در جریان قهرمانی 
تاریخی و فراموش نشدنی جام ملت های آسیا بود 
و همان فصل، جذب مس کرمان شــد. او در یک 
فصل 24 بازی برای مس انجام داد و در نهایت این 
باشگاه را ترک کرد. انتظار می رفت صبری به یکی 
از بهترین گلرهای آسیا تبدیل شود و حتی برای 
باشگاه های اروپایی به میدان برود اما او هرگز موفق 

به ترک قاره آسیا نشد.
عال عبدالزهرا

شــهرت عال در فوتبال ایران، بیشتر به دیدار 
ایران و عراق در جام ملت های 2015 برمی گردد. 
جایی که گفته می شد او به صورت غیرقانونی برابر 
تیم ملی به میدان رفته امــا این موضوع هرگز به 
اثبات نرســید. عال عبدالزهرا سال 200۶ مدت 
کوتاهی را در مس کرمان گذراند و ســال 2014 
پیراهن باشــگاه تراکتورســازی را بر تن کرد و 
البته خیلی زود به دالیل نامعلومی از این باشگاه 
جدا شد. بعدا مشخص شد که این دلیل نامعلوم 

»دوپینگ« بوده است!
هوار مال محمد

قبل از آن که کریم باقری با آن شلیک تماشایی 
به دروازه استقالل به طلسم تساوی های یک-یک 
در دربی پایان بدهد، هوار مال محمد توپ را به کریم 
رسانده بود. هواداران پرسپولیس، این صحنه خاص 

را از این فوتبالیســت عراقی به خاطر سپرده اند. 
هوار که مدتی در فوتبال ایران ســوژه شعارهای 
اســتادیومی بود، یک فصل برای پرسپولیس به 
میدان رفت و عملکرد نسبتا خوبی در این باشگاه 
داشت. او یک سال بعد، پیراهن باشگاه استقالل را 
بر تن کرد و سپس برای مدت کوتاهی در عضویت 

ذوب آهن قرار داشت.
طارق همام

طارق یک بازیکن محوری در تیم ملی عراق 
به شــمار می رود اما او در استقالل، هرگز چنین 
فوتبالیستی نبود. وینفرد شــفر عالقه زیادی به 
بازیکن عراقی تیمش داشــت امــا مصدومیت، 
بی نظمی و غیبت های طوالنی درنهایت موجب شد 
استقاللی ها قید او را بزنند. به نظر می رسید او با تمام 

توان و عالقه در استقالل فوتبال بازی نمی کند.
بشار رسن

در این فصل نقش هافبک عراقی در پرسپولیس 
کمرنگ شــده اما هواداران باشــگاه هنوز عالقه 
بسیار زیادی به بشار رســن دارند. او در روزهای 
دشــوار محرومیت باشــگاه از نقل و انتقاالت، 
نمایش های فوق العاده ای در تیم برانکو داشت و 
یکی از اصلی ترین عوامل صعود این تیم به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا بود. بشــار هنوز هم در لیگ 
ایران توپ می زند و امیدوار است جایگاهش را در 

پرسپولیس، پس بگیرد.

مهاجمی که پرسپولیس باید مراقبش باشد

لطفا خسته کننده باش!

نگاهی به همه عراقی های سرشناس لیگ برتر ایران

بدقول ها!

هیچ کس از یاد نبرده در 
مسابقه قبلی با بحرین، همه 

چیز از عصبانیت بی مورد 
احسان حاج صفی شروع 

شد و تیمی که تمرکزش را 
از دست داده بود، در نهایت 

گل خورد و دیگر تا پایان 
بازی نتوانست بازی را به 

تساوی بکشاند. این اتفاق 
بارها و بارها تکرار شده اما 
ستاره های فوتبال ایران، 
هنوز به اندازه کافی از این 

اتفاق درس نگرفته اند
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