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خلف وعده به سبک داورزنی

طبــق پیش بینی ها محمدرضــا داورزنی 
در آخرین ســاعات مهلت نام نویســی برای 
انتخابات والیبال ثبت نام کرد. او در حالی با این 
کار اصلی ترین نامــزد انتخابات نام گرفت که 
برعکس آنچه گفته بود از ســمتش در وزارت 
ورزش اســتعفا نداد. این خلف وعده داورزنی 
بیش از هر چیزی توی چشــم می زد چراکه 
خودش تاکید کــرده بود که یــا در انتخابات 
شرکت نمی کنم یا اگر بیایم ابتدا از سمتم در 
وزارت ورزش استعفا می دهم. اما حاال شنیده 
می شــود او حتی با انتخاب بــه عنوان رییس 
فدراسیون نیز می تواند تحت عنوان سرپرست 

معاونت، به کارش در وزارتخانه ادامه دهد!
داورزنی که پیش از ایــن گفته بود »هیچ 
مسئولی در زمان انتخاب شدن نباید دوشغله 
باشد و باید از ســمت خود استعفا بدهد« حاال 
می گوید تا روز انتخابات نیازی به استعفا ندارد! 
ماندن داورزنی در وزارت ورزش تا روز انتخابات 
وقتی سوال برانگیزتر می شود که باید در نظر 
گرفت داورزنی خودش یکی از کســانی است 
که باید در تایید صالحیت کاندیداهای دیگر 
نظر بدهد. این اتفاق در شرایطی که مهندسی 
نشــدن و رعایت عدالت در انتخابات همیشه 
از مهم ترین بحث ها در مجامــع بوده، از االن 
عدالت انتخابات والیبال را زیر سوال می برد. به 
خصوص که افشین داوری هم که برای ثبت نام 
در انتخابات از سرپرســتی والیبال استعفا داد 
اما با قبول نشدن استعفایش به اجبار از رقابت 
ریاســت دور ماند تا او هم در زیر سوال رفتن 
عدالت انتخابــات قرار بگیــرد. هرچند خود 
داوری هم با اســتعفا و ثبت نامش خلف وعده 
کرد. او گفته بود در صــورت ورود داورزنی به 
انتخابات، در حمایــت از او قید کاندیداتوری 
را می زند اما به نظر روزهای سرپرستی داوری 
در والیبــال که البته بخــش عمده ای اش هم 
غیرقانونی بود، برایش به اندازه ای شیرین بوده 

که او هم خلف وعده کند.  
در هر حال محمود افشاردوست، محمدرضا 
داورزنی، علی دریابیگی،  محمدرضا رشیدی، 
علیرضا سلیمی، احمد ســعادتمند، سیامک 
عزیزی، بهنام محمودی، امیرحسین منظمی، 
علی نیک نام فر و یگانه یادگاری کسانی هستند 
که برای حضور در انتخابــات والیبال ثبت نام 
کرده اند. با توجه به رد شدن استعفای داوری، 
بدیهی اســت که داورزنــی اصلی ترین نامزد 
کسب کرسی ریاست است. با تمام این اوصاف 
اهالی والیبال امیدوارند در سال مهم منتهی به 
المپیک 2020 هرچه زودتر فدراسیون صاحب 
رییس شود. رییسی که تمام قد پای کار باشد 
و این تیم را در ســال مهم المپیک به دومین 

حضور پشت سر هم در این تورنمنت برساند.
    

زنگ خطر به صدا درآمد
تیم ملی والیبال ایران در ســومین مسابقه 
خود در رقابت های قهرمانی آســیا به مصاف 
استرالیا رفت و با نتیجه ســه بر یک متحمل 
شکست شــد تا کانگوروها به عنوان سرگروه 
راهی مرحله بعد رقابت ها شوند. پیش از آغاز 
قهرمانی آسیا، کارشناسان استرالیا و چین را 
جدی ترین رقبای ایران معرفی کردند. حال با 
شکست ایران مقابل استرالیا زنگ خطر برای 
همه به صدا درآمد. این شکست همه را نگران 
کرده تا مبــادا چهار ماه دیگر و در مســابقات 
انتخابی المپیک هم این نتیجه تکرار شــود. 
در هــر حــال دور دوم رقابت هــای قهرمانی 
آسیا از امروز آغاز می شود و والیبالیست های 
کشــورمان در نخســتین بازی باید از ساعت 
18:30 به مصــاف چین برونــد. در دور دوم 
این مســابقات، تیم های اول و دوم گروه های 
چهارگانه در دو گــروه جدید جای گرفته اند و 
تیم های ســوم و چهارم هم در دو گروه جدید 
قرار داده شده اند. تیم هایی که در دور اول با هم 
در یک گروه قرار داشتند، در دور دوم با هم بازی 
نمی کنند و نتیجه بــازی مرحله اول برای آنها 
منظور خواهد شد. در واقع ایران و استرالیا که 
بازهم در یک گروه هستند، اما دیگر باهم بازی 
نمی کنند. با این وضعیت ایران در همین ابتدا 
یک برد و ســه امتیاز از رقیب اصلی اش عقب 
اســت و برای صعود به نیمه نهایی چاره ای جز 

پیروزی برابر چین و هند ندارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

لیگ برتر برای استراما و شاگردانش، 
حتی بعد از ســومین ناکامی متوالی 
هنوز به پایان نرســیده اما مساله مهم 
اینجاست که ظاهرا لیگ برای این تیم، 
اصال شروع نشده اســت! آنها در زمین، 
جدیت و تمرکز کافی را از خودشــان 
نشان نمی دهند، حریف را به اندازه کافی 
تحت فشار نمی گذارند، با اعتماد به نفس 

زیادی فوتبال بازی نمی کنند و در حد 
و اندازه های نام باشگاه شــان در زمین 
نمی درخشند. شاید قبل از شروع فصل، 
تصور می شد آنها از ســه دیدار ابتدایی 
لیگ با ماشین سازی، فوالد خوزستان 
و نفت مسجدســلیمان 9 امتیاز کامل 
را به دست بیاورند و از یک قرعه نسبتا 
کم دردســر در لیگ نوزدهم، برای رقم 
زدن یک شــروع ایده آل استفاده کنند 
اما استقالل پس از ســپری شدن سه 

هفته هنوز در انتظار رسیدن به اولین 
پیروزی اســت و همچنان نتوانسته در 
قواره های یک تیم مدعی ظاهر شود. آنها 
یکی از ضعیف ترین شروع های شان در 
سال های اخیر لیگ برتر را تجربه کرده اند 
و در زمین، نشــانه های امیدوارکننده 
چندانی را به نمایــش درنیاورده اند. به 
نظر می رسد تیم استراما، اصل و اساس 
درستی دارد و تیمی تاکتیک محور است 
اما ظاهرا تنها بخشی از نقشه های این 

مربی در زمین بازی به اجرا درمی آید. 
آندره آ کنار زمین جنب و جوش زیادی 
دارد اما تا امروز نتوانســته این انرژی را 
به زمین مســابقه منتقل کند. درست 
برخالف وینفرد شــفر کــه از همان 
دیدارهای ابتدایــی، تاثیرش را در تیم 
نشان داد و سبک بازی تیم را کامال عوض 
کرد. چند فصل ناکامی در رقابت های 
لیگ برتــر، خودباوری را از اســتقالل 
گرفته و بازیکنان این تیم را در جریان 

هر مسابقه، با وحشــت از دست دادن 
امتیازهای بیشــتر روبه رو کرده است. 
تا زمانی که آنها روی دور پیروزی های 
متوالی قرار نگیرند، آرامش کافی را برای 
ارائه همه توانایی های شان در زمین به 

دست نخواهند آورد.
ترکیب تیــم اســتراما دائما تغییر 
می کند و این، نشانه امیدوارکننده ای 
برای استقالل نیست. البته که این مربی 
دوره کوتاهی را روی نیمکت باشــگاه 
سپری کرده و طبیعی به نظر می رسد که 
باید همه مهره های تیمش را محک بزند 
اما او از یک جایی به بعد، دیگر باید به این 
روند پایان بدهد و 11 مرد اصلی اش برای 
استقالل را انتخاب کند. برای سومین 
هفته متوالی در این فصل، زوج آبی ها در 
قلب دفاع تغییر کرد تا هماهنگی بین دو 
مدافع مرکزی این تیم، همچنان وجود 
نداشته باشد. در مسجدسلیمان، میلیچ 
برای اولین بار در ترکیب تیم قرار گرفت 
و رضاوند و علی کریمی برای اولین بار 
در ترکیب ابتدایی یک مســابقه، زوج 
خط میانی تیم شان بودند. با این حجم 
از تغییرات مداوم، رســیدن این تیم به 
هماهنگی الزم کمی دشوار خواهد بود. 
آنها حتی پس از به ثمر رساندن یک گل 
زودهنگام برابر نفت، هارمونی الزم را در 
زمین پیاده نکردند. انتظار می رفت گل 
زودهنگام مهدی قائدی، شرایط را برای 
فروپاشی حریف مهیا کند اما استقالل 
بعد از ایــن گل دیگر فشــار زیادی به 
دروازه حریف وارد نکرد و در نیمه دوم 
نیز، کامال عقب کشید و به الک دفاعی 
رفت. مشکل بزرگ دیگر استقالل، در 
این نکته خالصه می شود که ستاره های 
تیم هنوز به اندازه کافی مسئولیت پذیر 
نیستند و حساسیت شــرایط موجود 
را درک نمی کنند. فرشــید اسماعیلی 
که فصل گذشته با آن پنالتی عجیب، 
دربی و در نهایــت قهرمانی را از تیمش 

گرفت، حاال در میانــه میدان به جنگ 
بی ثمر بر سر توپ می رود و خودش را در 
معرض محرومیت از دربی قرار می دهد 
تا ثابت کند که هنوز یک فوتبالیســت 
کامال حرفه ای نیســت. سیدحسین 
حســینی نیز که حاال به آرزویش برای 
بی رقیب  شدن در اســتقالل رسیده، 
از شروع فصل حتی موفق به ثبت یک 
کلین شیت نشــده و حاال با یک خروج 
فاجعه بار در مسجدسلیمان، دو امتیاز 
حساس را از تیمش گرفته است. بدون 
فرشید، بدون دیاباته و شاید بدون مهدی 
قائدی، اســتقالل کار دشــواری برای 
رسیدن به دربی خواهد داشت. آنها یک 
روز بیشتر از رقیب استراحت می کنند 
اما با امتیاز کم تر و نگرانی بیشتر نسبت 
به پرسپولیس، خودشان را به شهرآورد 
می رسانند. آنها یک هفته بعد از دربی نیز 
باید در زمین ذوب آهن یک نبرد سخت 
دیگر را پشت سر بگذارند. روزهای قبل از 
دربی برای آبی ها حیاتی خواهد بود. آنها 
هنوز فرصت رقم زدن یک تحول بزرگ 
را دارند و اگر قرار باشد در مسابقه بزرگ 
با رقیب سنتی شان نیز به همین اندازه 
پراشتباه عمل کنند، خیلی زود پروژه 
سرمربی ایتالیایی را به بن بست نزدیک 

خواهند کرد.

استقالل؛ امتیازها و بازیکن هایی که از دست می روند

تلفات جنگی!

سوژه روز

اتفاق روز

مجموع امتیازهای استقالل در جدول لیگ برتر، هنوز کم تر از تعداد بازی های این تیم در فصل جدید است. تیمی که 
در همه دیدارهای قبلی با نفت مسجدسلیمان به پیروزی دست پیدا کرده بود، برای اولین بار روبه روی این حریف امتیاز 

از دست داد. سه هفته از شروع فصل سپری شده و حسرت آبی ها برای رسیدن به اولین پیروزی، همچنان ادامه دارد. آنها 
در این سه هفته با تیم  های بزرگ و مدعی قهرمانی لیگ برتر روبه رو نشده اند اما باز هم نتوانسته اند حداقل یک پیروزی را 
در لیگ برتر جشن بگیرند. با این روند، دورنمای دربی برای هواداران این باشگاه، کامال ترسناک به نظر می رسد. استقالل 

دیگر وقت زیادی برای خارج شدن از این بحران ندارد.

آریا رهنورد

همه گل های ایــن فصل چلســی در لیگ 
برتر را بازیکنانی به ثمر رسانده اند که محصول 
»آکادمی« این باشگاه هســتند. در عصری که 
فوتبال بیشــتر از همیشــه با خرید ستاره های 
بــزرگ، هزینه هــای نجومــی و ترکیب های 
گرانقیمت گره خورده، چلســی روش دیگری 
را انتخــاب کــرده و بــا یکــی از جوان ترین 
ترکیب های تاریخش به مصــاف رقبا می رود. 
آنها منچسترسیتی و لیورپول نیستند که برای 
قهرمانی بجنگند و جام ها را درو کنند اما تبدیل 
به سرگرم کننده ترین تیم این روزهای فوتبال 
انگلیس شــده اند. تیمی که اگر تجربه کافی را 
به دســت بیاورد و بازیکنان جوانش برای چند 
فصل متوالی در کنار هــم بازی کنند، تبدیل به 
یک مدعی بــزرگ برای بــردن جام های مهم 

خواهد شد.
وقتی مائوریتسیو ساری انگلستان را به مقصد 

ایتالیا ترک کرد تا پیشــنهاد هدایت یوونتوس 
را بپذیرد، رومن آبراموویچ انتخاب های زیادی 
برای نیمکت چلسی داشت. مالک روس باشگاه 
به سراغ یکی از چهره های اســطوره ای باشگاه 
رفت و فرانک لمپارد را بعد از سپری کردن تنها 
یک فصل موفق در باشــگاه دربی کانتی، روی 
نیمکت شیرهای لندن نشــاند. آن چه در مورد 
لمپس جالب توجه به نظر می رســید، چالش 
موفقی بود که این مربی روبه روی مارچلو بیلسا 
و تیمش پشت سر گذاشت. فرانک که در دیدار 
برگشــت تیمش با لیدزیونایتد با یک جنجال 
بزرگ دست و پنجه نرم کرده بود، در رقابت های 
پلی آف صعود به لیگ برتر، لیدز را شکست داد 
و انتقام بزرگی گرفت اما درنهایت نتوانست در 
دیدار نهایی پلی آف، دربی را به سطح اول فوتبال 
جزیره برگرداند. با این وجود فصل درخشــان 
دربی کانتی و البته نمایش های هجومی تیم او، 
هواداران باشــگاه را کامال راضی نگه داشته بود. 
به نظر می رسید فرانک ســال های بیشتری در 

این باشــگاه باقی بماند اما او هرگز نمی توانست 
به پیشــنهاد تیم محبوبش، پاسخ منفی بدهد. 
برخالف دوســت و همبــازی اش در تیم ملی 
اســتیون جرارد، او برای مربیگــری به خارج از 
فوتبال انگلیــس نرفــت و در کوتاه ترین زمان 

ممکن، به چلسی برگشت. 
حاال لمپارد دو انتخــاب کلیدی برای آینده 
تیمش داشــت. اول بازی به سبک و سیاق تیم 
مورینیو که چلســی برای موفقیــت به آن خو 
گرفته بود و دوم، پیاده کردن نقشه های هجومی 
و جذاب خودش در زمیــن. او راه دوم را انتخاب 
کرد و شاگردانش را با نقشه هایی کامال هجومی 
به زمین فرستاد. شکست سنگین شروع فصل 
برابر یونایتــد، همه حقایق را در مورد چلســی 
بازگو نمی کــرد. چراکه آنها در همان مســابقه 
چند فرصت ایده آل برای گل زنی را از دست داده 
بودند. چلسی در سوپرجام اروپا درخشان ظاهر 
شد و به مراتب بهتر از لیورپول بود اما درنهایت در 
ضربات پنالتی، شانس بردن این جام را از دست 
داد. تا این جا روزگار برای این تیم تیره و تار بود اما 

روزهای روشن، باالخره از راه رسیدند.
پنج هفته بعد از شــروع فصــل جدید لیگ 
برتر، چلسی تنها دو بار برنده بوده است. البته که 

این تیم کیفیتی در حد و اندازه تیم های مدعی 
قهرمانی ندارد اما در این فصل از لیگ انگلستان، 
تنها دو تیم سیتی و لیورپول موفق شده اند بیشتر 
از چلسی دروازه رقبا را باز کنند. مشکل بزرگ این 
روزهای آبی ها به کیفیت خط دفاعی برمی گردد. 
نقشــه های هجومی لمپارد، موجب شده فشار 
زیادی روی دفاع این تیم باشد و مدافعان میان 
چلسی نیز به اندازه مهره های هجومی این تیم، 

فوق العاده نبوده اند.
 چلسی در این فصل 11 گل به ثمر رسانده و 
11 گل نیز دریافت کرده. آنها به صورت مشترک 
با اسپرز سومین خط حمله قدرتمند لیگ به شمار 
می روند اما دومین خــط دفاعی ضعیف فصل 
را نیز در اختیار دارند. آن چه چلســی را به یک 
تیم خاص تبدیل می کنــد، عملکرد مهره های 
کم سن وسال این تیم است. تا امروز هر 11 گل 
چلسی در لیگ، توسط مهره های انگلیسی زیر 
21 سال این باشگاه زده  شده اند. این برای اولین 
بار در تاریخ  لیگ برتر است که چنین اتفاقی برای 
یک باشگاه رخ می دهد. تامی آبراهام که پنالتی 
آخر تیمش در سوپرجام اروپا را برابر لیورپول از 
دست داد، حاال در فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر هفت گل به ثمر رسانده است. خیلی ها باور 

دارند کــه او می تواند دروگبای جدید چلســی 
باشد و در این باشگاه به یک اسطوره تبدیل شود. 
میسون مونت، خرید کریستین پولیشیچ را کامال 
به حاشــیه رانده و فیکایو توموری نیز این هفته 
اولین گلش برای باشــگاه را جشن گرفته است. 
عالوه بر این ســتاره های گل زن، چلسی مهره 
مستعد جوان دیگری به نام هادسون اودوی نیز 
دارد. آنها عالوه بر ساختن یک نسل جدید برای 
خودشان، در حال تربیت ستاره های آینده تیم 

ملی انگلیس نیز هستند.
»کاری می کنیم که تماشــاگرها هر هفته 
از نمایش مان لذت ببرند«. ایــن جمله فرانک 
لمپارد تا امــروز کامال به واقعیت تبدیل شــده 
است. تماشای چلسی با نمایش های هجومی و 
ستاره های جوان، تا این هفته حتی برای هواداران 
باشگاه های دیگر نیز جذاب بودند. آنها محرومیت 
از نقل و انتقاالت را به فرصت بزرگی برای تکیه 
کردن به اســتعدادهای آکادمی شــان تبدیل 
کرده اند و راه را به باشــگاه های دیگر نیز نشان 
داده اند. چلسی لمپارد می تواند یک الگوی بزرگ 
برای بسیاری از تیم های انگلیسی باشد. تیمی که 
از اعتماد به فوتبالیست های جوان و البته از حمله 

کردن در زمین مسابقه، هراسی ندارد.

 هت تریک مهدی طارمی در ریو آوه، پاس گل های مهرداد 
محمدی و گل های ســردار آزمون برای زنیت، تنها کارهای 
بزرگی نیست که ســتاره های ایرانی این فصل در فوتبال اروپا 
انجام داده اند. اولیــن نمایش رضا قوچان نژاد برای باشــگاه 
جدیدش »زوله« فراتــر از حد انتظار بود و چشــم ها را خیره 
کرد. رضا کمی قبل از دقیقه 60 در حالی که تیمش از حریف 
عقب بود وارد زمین بازی شد و یک تنه جریان مسابقه را به سود 
زوله تغییر داد. او در این مســابقه چهار گل به ثمر رساند و به 
اولین بازیکن تاریخ لیگ فوتبال هلند تبدیل شد که به عنوان 
بازیکن تعویضی، در زمین پوکــر می کند. گوچی همچنین 
اولین لژیونر تاریخ فوتبال ایــران لقب گرفت که در یک دیدار 
اروپایی، چهار گل به ثمر می رســاند. رضــا روی همه گل  ها، 

هوش و چارچوب شناسی اش را به نمایش گذاشت. او با تنها 30 
و چند دقیقه بازی در فصل جدید لیگ هلند، حاال در جایگاه 
سوم بهترین گل زن این فصل دیده می شود. به احتمال زیاد این 

مهاجم از هفته بعد، بازیکن ثابت تیمش خواهد بود. 
ظاهرا بهترین فرم گوچی تنها در لیگ هلند به وجود می آید. 
او روزهای موفقیت آمیزی را در فوتبال قبرس و استرالیا سپری 
نکرد و خیلی ها تصور می کردنــد دوران فوتبالش دیگر رو به 
اتمام است اما در بازگشت دوباره به فوتبال هلند، قوچان نژاد 
به همه نشــان داد که چه توانایی های مسحورکننده ای دارد 
و می تواند چه کارهای بزرگی برای تیمــش انجام بدهد. این 
نمایش اســتثنایی، تولدی دوباره برای مهاجم ایرانی باشگاه 
زوله بود. بازیکنی که حاال برای رقم زدن یک فصل باشکوه در 

فوتبال هلند آماده می شــود. گوچی در سال های آخر حضور 
در تیم ملی، فرصت چندانی برای درخشــیدن 
به دست نیاورد. سرمربی سابق تیم ملی شیفته 

بازی ســردار آزمون بــود و دائمــا او را برای 
سایر ستاره های تیم مثال می زد. 
رضا در جام جهانی 2018 تنها 
نقش یک تماشاگر را داشت اما 
بدون تردید اگر در ترکیب تیم 
قرار می گرفت، می توانســت 
برای تیم ملی موثر باشــد. 
شاید اگر توپ آخر مهدی 
طارمی روبــه روی پرتغال 
مقابل گوچی قــرار گرفته 

بود، این بازیکن گل صعود به 
مرحله بعدی جام را به ثمر می رســاند. او 
استاد به ثمر رســاندن گل های حساس و 
سرنوشت ساز بود و در 60 بازی با پیراهن 

تیم ملی، خاطره های فوق العاده ای برای فوتبال ایران ساخت. 
از حاال به بعد تعقیب نتایج تیم زوله در فوتبال هلند، به 
یکی از سرگرمی های جذاب هواداران فوتبال ایران 
تبدیل خواهد شــد. رضا گوچی دوباره درخشیدن 
را در لیگ محبوبش آغــاز کرده و قصــد ندارد از 
گل زنی دست بردارد. شروع او در باشگاه جدیدش 
توفانی بوده و اگر این روند ادامه داشــته باشد، او 
همچنان در کورس آقای گلــی لیگ اردیویزی 
باقی خواهد ماند. در روزهای محرومیت ســامان 
قدوس و سکونشــینی علیرضــا جهانبخش، 
گوچی یکی از امیدهای فوتبــال ایران برای 
درخشیدن در لیگ های اروپایی است. او که در 
تابستان امسال به چند باشگاه ایرانی نیز لینک 
شده بود، ســرانجام تصمیم گرفت به هلند 
برگردد و دوباره اســتعدادش برای استفاده 
 از موقعیت هــای گل زنی را در این کشــور 

به همه نشان داد.

درباره دوست داشتنی ترین تیم این روزهای لیگ جزیره

چلسی؛ کالس 2019!

به بهانه تاریخ سازی ستاره ایرانی در لیگ هلند

تولد دوباره یک گوچی!

به نظر می رسد تیم استراما، 
اصل و اساس درستی دارد 

و تیمی تاکتیک محور 
است اما ظاهرا تنها بخشی 

از نقشه های این مربی در 
زمین بازی به اجرا درمی آید. 

آندره آ کنار زمین جنب 
و جوش زیادی دارد اما تا 

امروز نتوانسته این انرژی را 
به زمین مسابقه منتقل کند
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