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پناهنده جدید در 
پاراتیروکمان؟!

پس از اتمام مســابقات تیروکمــان معلوالن 
قهرمانی جهان در هلند به نظر می رســد که یکی 
از کمانداران تیم در بازگشت به کشور، تیم ملی را 
همراهی نکرده و همچنان در هلند مانده است. پوریا 
جاللی پور یکی از کمانداران ریکرو که موفق به کسب 
ســهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شده 
بود، همراه تیم به ایران برنگشته و شائبه پناهندگی 
وی مطرح شده است. غالمرضا شعبانی بهار رییس 
فدراسیون تیروکمان که خود نیز همراه تیم ملی در 
هلند حضور داشت، دراین باره گفت:»در حال حاضر 
تیم ریکرو زنان و مردان برای شرکت در مسابقات 
قهرمانی جهان به منظور کسب سهمیه بازی های 
۲۰۲۰ المپیک در هلند به سر می برند و امید نجاری 
سرپرست تیم نیز در این مســابقات حضور دارد و 
پیگیر این قضیه هستند تا ببینیم پوریا جاللی پور در 
کجا به سر می برد و به چه علتی همراه تیم به ایران 

برنگشته است.«
    

خداحافظی برای لژیونری؟
سعید برخورداری یکی از دروازه بانان باتجربه 
هندبال که از سوی علیرضا حبیبی مربی تیم ملی به 
اردو دعوت شده است،با ارسال نامه ای به فدراسیون 
از حضــور در بازی هــای ملــی خداحافظی کرد. 
برخورداری از سال ۲۰۰9 در تیم ملی بزرگساالن 
حضور داشته و به همراه نسل طالیی موفق به حضور 
در جام جهانی در هر سه مقطع نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن شده اســت. وی در کارنامه افتخارات 
خود نقره بازی هــای آســیایی ۲۰1۰ گوانجو و 
همچنین حضور در جام جهانی ۲۰15 قطر را دارا 
است. برخورداری اخیرا با گواداالخارا از لیگ حرفه ای 
هندبال اسپانیا به توافق رسیده بنابراین حتما دلیلی 
برای همراهی تیم ملی با شرایط انگیزشی که مدیران 
ورزش ایجاد کردند و البته معضالت مالی و امکانات 
خود فدراسیون نمی بیند. در این بین برخورداری 
محترمانه ترین تصمیم را گرفته و در آســتانه 3۰ 

سالگی احتماال به فکر درآمد و آینده اش است.
    

تعیین حقوق در معضل پاداش
بعد از اعالم وزیر ورزش و جوانان برای پرداخت 
حقوق به ورزشکاران المپیکی کمیته ای برای تعیین 
حقوق تشکیل شد. نخستین جلسه تعیین پرداخت 
حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک می گیرند با 
حضور علی رغبتی، پیمان فخری رییس مرکز نظارت 
بر تیم های ملی و نماینده پارالمپیک برگزار شد. اعضا 
پیشنهادات خود را در این جلسه مطرح کردند اما 
قرار شد در جلسه ســتاد عالی بازی های المپیک 
تصمیم نهایی گرفته شود. برای نخستین  بار قرار 
است همه ورزشکاران المپیکی یک حقوق مشخص 
بگیرند. بر این اســاس فرقی ندارد کدام ورزشکار 
شانس مدال است و کدام ورزشکار فقط در المپیک 
شرکت می کند. کمیته تعیین حقوق تصمیم گرفته 
تبعیض بین ورزشکاران برداشته شود. البته حقوق 
المپیکی ها و پارالمپیکی ها متفاوت خواهد بود. این 
طرح در حالی قرار است از اول تیر اجرایی شود که 
وزارت ورزش همچنان درگیر مسائل تاخیر و کاهش 
پاداش بازی های آسیایی جاکارتا است و مدال آوران 

این تورنمنت به شدت گله مند هستند.
    

هندبال ساحلی در چین
هفتمین دوره مســابقات هندبال ســاحلی 
قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ایتالیا از ۲5 
خردادماه در وی های چین برگزار خواهد شد. تیم 
هندبال مردان در گروه دوم با تیم های عمان، تایلند، 
ژاپن، پاکستان و عربستان همگروه است و در اولین 
دیدار خود ۲5 خرداد به مصاف ژاپن خواهد رفت. 
شاگردان قشقایی فردا تهران را به مقصد چین ترک 
خواهند کرد تا در این پیکارها حضور پیدا کنند. گروه 

بندی و برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است: 
گروه A: قطر، ویتنام، چین تایپه، افغانســتان، 

اندونزی، فیلیپین 
گروه B: عمان، ایران، تایلند، پاکســتان، ژاپن 

و عربستان 
شنبه ۲5 خردادماه، ساعت 1۲:15 

ژاپن -  ایران 
یکشنبه ۲٦ خردادماه، ساعت 11:3۰

تایلند -  ایران 
دوشنبه ۲٧ خردادماه، ساعت 13

ایران - عربستان 
چهارشنبه ۲9 خردادماه، ساعت 13 

ایران - پاکستان 
پنجشنبه 3۰خردادماه، ساعت 13 

ایران -  عمان
سه تیم اول این رقابت ها جواز حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان ایتالیا در ســال ۲۰۲۰ را کســب 
می کنند.  همچنیــن تیم اول این رویــداد راهی 

بازی های ساحلی جهان در آمریکا خواهد شد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برگ برنده بزرگ پرسپولیس در چند 
فصل گذشته، شروع به موقع جلسه های 
تمرینی پیش فصل و بدنســازی دقیق 
ابتدای فصل بــوده اســت. در فوتبال 
ایران عموما باشــگاهی که »شخصیت 
تیمی« اش را به خوبــی حفظ کند، به 
موفقیت خواهد رســید و پرسپولیس 
حتی در روزهای محرومیــت از نقل و 
انتقاالت، به کمک حفظ شــخصیت و 
ثبات تیمی در مسیر موفقیت باقی ماند. 
درست وقتی رقبا درگیر مسائل داخلی 
بودند و تمرکز کافی برای شروع تمرین ها 

نداشتند، پرسپولیس برانکو زیر آفتاب 
تابستانی شــالق می خورد و در آرامش 
برای رســیدن به یــک ترکیب جذاب 
عرق می ریخت. مدیران باشــگاه همه 
برنامه ریزی ها را به پروفسور می سپردند 
و او نیز همه هوش و حواســش را برای 
ساختن یک تیم سختکوش با کاراکتر 
بردن در هر مســابقه خرج می کرد. در 
این فصل اما خبری از روال سابق نیست. 
هنوز بازیکنی به پرسپولیس اضافه نشده 
و گزینه های مدنظر مرد کروات در حال 
پیوستن به باشگاه های دیگر هستند. 
خود این مربی و دســتیارانش نیز فعال 
ایران را ترک کرده اند و بازگشت شــان 

نیز مشخص نیست. در چنین شرایطی، 
ممکن اســت قرارداد بشار رسن و چند 
ستاره دیگر نیز تمدید نشود و آنها با توجه 
به بالتکلیفی باشــگاه، مقصد دیگری 
را برای خودشــان در نظر بگیرند. ایرج 
عرب و همکارانش در پرسپولیس، همه 
تخم مرغ ها را در سبد برانکو گذاشته اند 
اما شاید حفظ این مربی به تنهایی برای 
تداوم موفقیت های باشگاه کافی به نظر 
نرسد. پرسپولیس در سه فصل پیاپی، 
قهرمان رقابت های لیگ برتر شــده و 
حاال رقبا با تمام وجود در جست وجوی 
راهی برای کنار زدن این تیم هســتند. 
سپاهان با چند خرید زودهنگام، عمال 

ترکیب فصل آینده اش را تشکیل داده 
و به زودی بــه ســراغ اردوی تمرینی 
پیش فصل خواهد رفت. پرسپولیس اما 
بدون تردید از بالتکلیفی این روزهایش 

ضربه خواهد خورد.
 قرارداد یــک میلیون دالری برانکو 
تا همین ٦ ماه گذشــته، حدود چهار 
میلیارد تومان برای باشگاه پرسپولیس 
تمام می شــد اما انفجار قیمــت ارز، 
حاال این قــرارداد را به مرز 11 میلیارد 
تومان رسانده اســت. برای باشگاهی 
که همچنــان مشــکالت بزرگی در 
درآمدزایی دارد، فراهم آوردن این ارقام 
ابدا ساده نیست. پس حتی اگر برانکو 

در این فصل نیز ماندگار شود، دوباره در 
سال آینده برای تمدید قرارداد مشکل 
خواهد داشت. واضح به نظر می رسد که 
این مربی دیر یا زود پرسپولیس را ترک 
خواهد کرد اما راه مقابله با این وضعیت، 
چیزی فراتر از نشســتن و افســوس 
خوردن اســت. بهترین پرســپولیس 
تاریخ لیگ برتر، با درایت فنی و رفتاری 
این مربی بسته شده اما باشگاه به جای 
سپردن همه چیز به مرد کروات، باید به 
دنبال راهی برای آینده اش نیز باشــد. 
شــاید اگر درگیری های لفظی برانکو 
با کی روش ایجاد نمی شــد، سرمربی 
سرخ ها همین حاال به جای ویلموتس 
روی نیمکــت تیم ملی نشســته بود. 
عالوه بر ایــن، برانکو پیشــنهادهای 
فوق العاده  ای از لیگ هــای عربی دارد 
و ممکن است با چنین پیشنهادهایی 
وسوســه ترک ایران را احساس کند. 
این جدایی باالخره اتفاق خواهد افتاد و 
باشگاه باید از همین حاال به دنبال ایجاد 
یک »ساختار« برای حفظ روند خوب 
این سال ها باشــد. وحشت بر باد رفتن 
میراث برانکو با یک سرمربی نه چندان 
خوب در آینده، برای لحظه ای هواداران 
پرسپولیس را رها نمی کند اما شاید قرار 
دادن یک دستیار ایرانی خوب در کنار 
این مربی، برای آینده مفید باشد. همه 
می دانند که کریم باقری برنامه ای برای 
سرمربیگری در آینده ندارد و شاید باید 
در کنار کریم، در کادر فنی از یک مربی 
جاه طلب تر نیز استفاده شود. قرمزها 
ترکیب خوبی در اختیار دارند و مستعد 
موفقیت های بیشتر هستند. اگر قرار 
است همه مسیرهای درخشش در این 

باشگاه تنها به برانکو ختم شود، بدون 
شک آینده خوبی در انتظار پرسپولیس 

نخواهد بود.
اولین سه گانه قهرمانی تاریخ باشگاه، 
اولین فینال لیگ قهرمانان آسیا و دومین 
دبل تاریخ پرسپولیس. قرمزها با برانکو، 
به حســرت همه تیم های دیگر تبدیل 
شده اند. اما برای این دوران نیز سرانجامی 
وجــود خواهد داشــت. همان طور که 
دوران گورادیوال در بارســا، مورینیو در 
اینتر، یوپ هاینکس در بایرن و فرگوسن 
در منچستریونایتد نیز به پایان رسید. 
هواداران پرسپولیس وقت روبه رو شدن 
با دستاوردهای برانکو، باید جمله طالیی 
لرد واریس به تیریون لنیستر در آخرین 
فصل از سریال »بازی تاج و تخت« را به 
یاد بیاورند و از همین حاال، برای عبور از 
این مربی آماده باشــند:»ابدیتی وجود 
ندارد، برای هیچ چیز و هیچ کس«. آنها 
که این حقیقت ساده را نادیده می گیرند، 

محکوم به شکست و زوال هستند.

پرسپولیس و برانکو؛ تنها چاره »ماندن« نخواهد بود

 ابدیتی در کار نیـست!

نکته به نکته

سوژه روز

درست از زمانی که اینتری ها با مدیر سابق باشگاه یوونتوس پپه 
ماروتا برای مدیریت ورزشی به توافق رسیدند، پروژه جذب کونته 
توسط نراتزوری آغاز شد. با این تصمیم، آنها از یک طرف گزینه 
مربیگری میالن را می ربودند، از یک طرف به یوونتوسی ها ضربه 
می زدند و از سوی دیگر خودشان را به یک مدعی قهرمانی در سری 
آ تبدیل می کردند. جدایی اسپالتی و حضور کونته، هجدهمین 
تغییر سرمربی باشگاه اینتر از سال ۲۰۰3 به بعد بوده است. در 
واقع این تیم در 1٦ سال گذشته، 18 مربی مختلف داشته و به 
صورت میانگین در هر فصل، بیشتر از یک مربی را مورد آزمایش 

قرار داده است. در بین این مربی ها، چهره ای مثل ژوزه مورینیو با 
سابقه بردن سه گانه برای اینتر و البته مربی موفقی مثل روبرتو 
مانچینی در رقابت های داخلی نیز وجود داشته اند اما اینتر در پنج 
لیگ معتبر اروپایی، بیشتر از هر باشگاه دیگری از سال ۲۰۰3 به 
بعد مربی عوض کرده و شاید دلیل اصلی دور ماندن این باشگاه 
از موفقیت های بزرگ، همین موضوع بوده است. اینتر امروز یک 
باشگاه نسبتا بحران زده است که حتی صعود به لیگ قهرمانان 
را جشن می گیرد. باشگاهی مثل لیورپول اما در لیگ قهرمانان 
روی سکوی اول می ایستد. در سیاست های این دو باشگاه، نوعی 

تفاوت معنادار به چشم می خورد. از سال ۲۰۰3 به بعد باشگاه 
لیورپول تنها ٦ مربی مختلف داشته است. آنها به صورت میانگین 
هر دو فصل و نیم یک مربی عوض کرده اند. اگر لیورپول باشگاهی 
مثل اینتر بود، بدون شک پس از سه فصل بدون جام عذر یورگن 
کلوپ را می خواست اما قرمزهای آنفیلد به مرد آلمانی فرصت 
بیشتری دادند و او باالخره پس از چهار سال، یک جام فوق العاده 

ارزشمند برای این باشگاه تصاحب کرد.
البته که در فوتبال حرفه ای، دیگر »صبر« اهمیتش را از دست 
داده اما ظاهرا برخالف آن چه تصور می شود، تغییر مربی به جای 
موفقیت به سردرگمی بیشتر می انجامد. باشگاهی مثل بارسلونا 
از سال ۲۰۰3 به بعد، تنها ٦ مربی مختلف داشته است. آنها در این 
بازه زمانی چهار بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده اند و این کار را 
با سه مربی مختلف تکرار کرده اند. مدیران باشگاه هایی مثل اینتر 
و میالن، تصور می کنند عوض کردن کادر فنی، راهی به سوی 

موفقیت است اما در حقیقت این تنها می تواند یک مسیر انحرافی 
باشد. تیم های موفق امروز دنیای فوتبال، تیم هایی هستند که 
برای خودشان پروژه های درازمدت و ساختار مستحکم تعریف 
کرده اند. تیم هایی که یک سرمربی را با سنجیدن همه جوانب 
انتخاب می کنند، زمان کافی را در اختیــار او می گذارند، برای 
رسیدن به موفقیت انتظار می کشند و شرایط الزم برای موفقیت 
را به وجود می آورند. یک ســرمربی به تنهایی نمی تواند همه 
ناکامی ها را دور بزند و یک باشگاه بحران زده را نجات بدهد. چراکه 
امروز مدیران تیم ها نیز درست به اندازه مربیان و بازیکنان مهم به 
نظر می رسند. اینتر تا زمانی که نتواند برخوردی »لیورپول گونه« 
با مشکالتش داشته باشد، طعم خوشبختی را نخواهد چشید. 
جذب آنتونیو کونته، فرصتی طالیی برای نراتزوری است تا بعضی 
از عادت های این سال ها را نیز عوض کند و به محض اولین ناکامی، 

مربی اش را در بن بست قرار ندهد.

 آریا طاري

اگر هنوز هــم در رده بندی هــای والیبال 
»امتیاز« اهمیت بیشــتری نسبت به »تعداد 
پیروزی« داشت، تیم ملی والیبال ایران در پایان 
هفته ششم »صدرنشــین« رقابت های لیگ 
ملت های والیبال بود. با این وجود همین حاال 
هم شاگردان کوالکوویچ در نزدیک ترین فاصله 
ممکن با تیم صدرنشین برزیل دیده می شوند. 
ایران لیگ ملت ها را در بهترین فرم ممکن آغاز 
کرده و اگر آمادگی اش را حفظ کند، حتی مدعی 
قهرمانی این رقابت ها خواهد بود. چه چیزی در 
این تیم تغییر کرده که ایران پس از چند سال 
نه چندان موفق، حاال دوبــاره و حتی قوی تر از 

گذشته اوج گرفته است؟ 
شروع بد، عادت همیشگی تیم ملی والیبال 
ایران در تورنمنت هــای بین المللی بود. حتی 
وقتی خولیو والسکو تیم ملی را هدایت می کرد، 
ایران عادت داشــت رقابت هــای مختلف را با 
شکست شروع کند. موتور تیم ملی والیبال ایران 
همیشه کمی دیر روشــن می شد و دیدارهای 
اول معموال به ســادگی از دست می رفتند. در 
این دوره اما همه چیز متفاوت به نظر می رسد. 
بهترین شــروع تاریخ والیبال ایــران در لیگ 
جهانی که امســال با تغییرات کوچکی به نام 

لیگ ملت ها برگزار می شود، در این ٦ بازی رقم 
خورده است. اولین تغییر بزرگ تیم نسبت به 
گذشــته، حضور »پوریا فیاضی« در ترکیب 
اصلی اســت. ســتاره ای که در 18 سالگی با 
تصمیم والسکو به تیم ملی دعوت شد و نقش 
یک پدیده را در تیم بازی کرد اما به مروز زمان به 
حاشیه رانده شد و برای چندین سال از تیم ملی 
دور بود. پوریا حــاال در اوج آمادگی در ترکیب 
ثابت تیم ملی دیده می شود. حضور او به عنوان 
دریافت کننده قدرتی بلندزن، نیمکت نشینی 
فرهاد قائمی را به دنبال داشته است. مهره های 
باتجربه تیم آمادگی فوق العــاده ای دارند و با 
طراوت زیادی در زمین ظاهر می شوند. به جز 
»معنوی نژاد« که هنوز نتوانســته انتظارات را 
برآورده کند، ســایر مهره های تیم فراتر از حد 
انتظار ظاهر شده اند. حتی نفرات جوانی مثل 
شفیعی، یلی و مجرد تا امروز درخشان بوده اند. 
با حضور حضرت پور، دریافت های عقب زمین 
تیم ملی نیز ایده آل به نظر می رسد اما برگ برنده 
اصلی تیم کوالکوویچ، به »سرویس« مربوط 
می شود. ایران در همه این سال ها با سرویس  
زدن مشکل داشت اما حضور چند بازیکن در 
لیگ های اروپایی، موجب شده که حاال در زمینه 
ســرویس نیز ایران یکی از بهترین های لیگ 
ملت ها به شمار برود. کوالکوویچ اصرار زیادی 

برای پوشــاندن این ضعف داشته و حاال حتی 
سعید معروف نیز پس از سال ها، چند سرویس 
پرشی را امتحان کرده اســت. اعتماد به نفس 
تیم ملی، حاال در باالترین سطح قرار دارد و راز 

آمادگی تیم نیز به همین موضوع برمی گردد.
شــروِع فوق العاده تیم ملی والیبال، برابر 
ایتالیا چشــم ها را خیره کرد. تیم ایتالیا البته 
به جز جیانلی، سایر ســتاره هایش را به همراه 
نداشت و با یک تیم نسبتا جوان بازی می کرد 
اما این موضــوع دلیل خوبی بــرای نادیده 

گرفتن شــرایط عالی تیم ملی نبود. ایران 

در ادامه تیم هــای ملی چین و آلمــان را نیز 
شکست داد تا ســه بازی هفته اول رقابت ها به 
میزبانی چین را با امتیاز کامل پشت سر بگذارد. 
شاگردان کوالکوویچ در ادامه رقابت ها، به ژاپن 
سفر کردند تا سه دیدار بعدی را در این کشور 
پشت ســر بگذارند. تیم ملی فاصله چندانی با 
شکست دادن برزیل نداشت اما برتری اش را در 
امتیازهای نهایی از دست داد و بازی در نهایت 
با برتری تیم پرتجربه تر تمام شد. با این وجود 
ستاره های تیم روحیه شان را از دست ندادند 
و با گرفتن ٦ امتیاز کامل از دو مسابقه با ژاپن 
میزبان و آرژانتین، رده دوم جــدول را با پنج 
پیروزی در ٦ بازی برای خودشان حفظ کردند. 
ایران به لحاظ امتیازی، بهترین تیم لیگ ملت ها 
بوده و یک امتیاز بیشــتر از 
برزیــل دارد اما بــا توجه به 

اینکه تعداد بردها در ایــن رقابت ها در اولویت 
است، تیم ملی برزیل فعال توانسته صدرنشینی 
را حفظ کند. نتایج ایران تا امروز استثنایی بوده 
اما برخالف آن چه تصور می شود، کار صعود به 
مرحله نهایی هنوز تمام نشده است. در پایان 15 
هفته از این رقابت ها، پنج تیم باالی جدول به 
اضافه آمریکا )میزبان دور نهایی( به دور بعد راه 
پیدا می کنند و ایران هنوز باید روند خوبش را 

برای رسیدن به مرحله نهایی حفظ کند.
نتایج خوب هفته های گذشــته، تنها یکی 
از ویژگی هــای مثبت والیبال ایــران در لیگ  
ملت های ۲۰19 به شمار می رود. اتفاق مثبت 
دیگر ایــن رقابت ها، میزبانی دو شهرســتان 
ایرانی برای اولین بار و البتــه حضور بانوان در 
ورزشگاه های والیبال ارومیه و اردبیل خواهد 
بود. درست قبل از لیگ ملت ها، مصاحبه تند 
ستاره تیم ملی لهســتان کوبیاک علیه مردم 
ایران حاشیه ساز شد اما ســتاره های والیبال 
تصویر متفاوتی از ایران به دنیــا ارائه کردند و 
بدون شک مردان و زنان ارومیه و اردبیل نیز، 
با جوی فوق العاده در ورزشگاه این تصویر 

را به تکامل می رسانند. 
تیم ملی در ٦ بازی آینــده، میزبان 
است و فرصت بسیار خوبی دارد که با ٦ پیروزی 
متوالی، صعودش را پیش از سه دیدار نهایی 
به دور بعد قطعی کند. بهترین شــروع تاریخ 
والیبال ایــران در لیگ جهانی امســال رقم 
خورده و این روند می تواند منجر به کســب 
بهترین نتیجه تاریخ ایران در این رقابت ها 

نیز بشود.

نگاهی به تفاوت معنادار اینتر و لیورپول

نترس تا جاودانه شوی!

درباره بهترین شروع ایران در تاریخ لیگ جهانی

پوریا، سرویس و چند داستان دیگر!

حتی اگر برانکو در این 
فصل نیز ماندگار شود، 

دوباره در سال آینده برای 
تمدید قرارداد مشکل 

خواهد داشت. واضح به نظر 
می رسد که این مربی دیر 
یا زود پرسپولیس را ترک 
خواهد کرد اما راه مقابله با 

این وضعیت، چیزی فراتر از 
نشستن و افسوس خوردن 

است
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