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وزیر؛ رئیس مجمع والیبال

انتخابات فدراســیون والیبال سرانجام پس از 
حدود ۱۰ ماه بالتکلیفی و برکناری احمد ضیایی، 
رییس وقت فدراســیون امروز چهارشنبه ساعت 
۱۰ صبح در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. 
مجمعی که تا همین اواخر صحبت های زیادی مبنی 
بر تعویق آن به گوش می رسید و البته در چند وقت 
اخیر هم حاشیه های بسیاری پیرامون انتخابات این 
فدراسیون به گوش رسید. در هر حال امروز هفت 
کاندیدا برای کسب کرسی ریاست والیبال با هم به 
رقابت می پردازند. امیرحســین منظمی، محمود 
افشاردوست، احمد سعادتمند، محمدرضا رشیدی، 
محمدرضا داورزنی، بهنام محمودی و افشین داوری 
کاندیداهای تایید صالحیت شده برای حضور در 
انتخابات هستند. ریاست مجمع نیز برعهده مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان است. علی فتاحی، 
سرپرست فدراسیون هم به عنوان دبیر مجمع در 

انتخابات حضور خواهد داشت.
    

لیگ والیبال با دو دیدار لغو شده
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال طبق 
برنامه امروز چهارشــنبه برگزار خواهد شد. پس از 
لغو تمام دیدارهای هفته ششــم، با اعالم سازمان 
لیگ، تکلیف برگزاری دیدارهای هفته هفتم بر عهده 
استان هاســت و تا ظهر دیروز استان های اصفهان 
و اراک خبر از لغو دو دیدار را دادند تا بازی تیم های 
سپاهان - شهرداری ارومیه و شهروند اراک و راهیاب 
ملل مریوان به تعویق بیفتد. این احتمال وجود دارد 
که تا روز مسابقات دیدارهای دیگری نیز لغو شود. 
منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان لیگ درباره 
تغییر ساعت بازی ها گفت:»مسابقاتی که پخش 
تلویزیونی ندارند ساعت ۱۵ برگزار خواهند شد که 
به تاریکی هوا نخورند. دیدار شــهرداری ورامین و 
خاتم اردکان به دلیل پخش تلویزیونی ساعت ۱۶ 

برگزار می شود.«
    

پتروشیمی صدرنشین ماند
در ادامــه رقابت هــای لیگ  برتر بســکتبال 
باشگاه های  کشور، هفته پنجم  این  مسابقات پس 
از تعطیلی دو دیدار و برگزاری پنج بازی پیگیری شد 
که  در پایان، تیم های اکسون تهران، پتروشیمی بندر 
امام )ره(، رعد پدافند، آویژه صنعت مشهد و پاالیش 
نفت آبادان مقابل رقبای  خود به برتری رسیدند. در 
حساس ترین بازی این هفته، تیم  پتروشیمی بندر 
امام )ره( مدعی کسب عنوان قهرمانی، توانست در 
خانه  شــیمیدر قم، دیگر مدعی قهرمانی با نتیجه 
۶۳-۸۲ به پیروزی برسد تا به این  ترتیب، برنده بازی 
بزرگ هفته شود. در دیگر بازی  مهم  هفته پنجم این 
مسابقات که در تاالر بســکتبال آزادی برگزار شد، 
شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام تهران در 
خانه با نتیجه ۵۵-۵۸ نتیجه را به مهمان  خود نفت 
آبادان مدافع عنوان قهرمانی واگذار کردند تا به این 
ترتیب، آبادانی ها از االن خود را مدافعی  جدی برای 
حفظ عنوان قهرمانی فصل گذشــته  خود معرفی 
کنند. در دیگر دیدارهای این هفته تیم اکســون 
تهران با نتیجــه ۸۶ بر ۸۲ توفارقان آذرشــهر را از 
پیش رو برداشت، رعد پدافند هوایی برابر شهرداری 
بندرعباس برد با یک امتیاز اختالف و با نتیجه 7۰ بر 
۶9 پیروز میدان شد و درنهایت آویژه صنعت مشهد 
با نتیجه ۸۵ بر 7۳ از نیروی زمینی تهران عبور کرد. 
مسابقه شهرداری قزوین با مس کرمان و ذوب آهن 
اصفهان با شهرداری گرگان در این هفته برگزار نشد.

    
رقابت کمانداران در آسیا

بیست و یکمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان 
قهرمانی آسیا از جمعه اول آذربه میزبانی بانکوک 
تایلند آغاز خواهد شــد و تا هشــتم آذر ادامه دارد. 
امین پیرعلی، میالد وزیری، صادق اشــرفی و رضا 
شبانی ملی پوشان ریکرو اعزامی کشورمان به این 
مسابقات هستند. در ریکرو مردان ۸7 ورزشکار به 
رقابت می پردازند. در ریکرو زنان، زهرا نعمتی، نیلوفر 
علیپور، پارمیدا قاسمی و شــیوا شجاعی مهر برای 
کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ تالش خواهند کرد. 
در این بخش 7۳ کماندار حضور دارند. ملی پوشان 
کامپوند ایران هم در این مسابقات حضور دارند. دانیال 
حیدرزاده، نیما محبوبی و محمدصالح پالیزبان در 
بخش مردان، ویدا حلیمیان، راحله فارســی و آرزو 
طاهریان در بخش زنان به رقابت می پردازند. بعد از 
پایان مسابقات قهرمانی آسیا، از هفتم آذر رقابت های 
کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو شروع می شود. 

در این رقابت ها سهمیه انفرادی توزیع خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

علیرضا بیرانوند یکی از مهره های تیم 
ملی بود که برابر عراق، روز دلچسبی را 
پشت سر نگذاشت. شاید بعد از مسعود 
شجاعی و اخراج کودکانه اش از زمین، 
اشتباه بیرو بیشتر از هر بازیکن دیگری 
به چشــم آمد. چراکه او نتوانست روی 
کرنر لحظات پایانی بازی مقاومت کند 
و با یــک حرکت ناامیدکننــده، عراق 
را به دومین گل مســابقه رساند. مرد 

شــماره یک تیم ملی، ایــن روزها در 
بهترین فرم ممکن دیده نمی شــود و 
در این فصل از رقابت هــای لیگ برتر 
نیز، اشــتباه های زیادی داشته است. 
او در یکی از حســاس ترین دیدارهای 
تیمش روبه روی ســپاهان، عملکرد 
خوبی نداشت و روی صحنه هر دو گل 
تیم حریف بــه دروازه تیــم کالدرون، 
تنها »تماشــاچی« بود. انتظارها از این 
بازیکن، به مراتب بیشتر از کیفیت فعلی 
او هســتند. چراکه انتظار می رود او در 

همه بازی ها، نقش »ناجی« را بر عهده 
بگیرد و تیم ملی را در مسیر موفقیت قرار 
بدهد. او در یک سال و نیم اخیر، همواره 
یک ستاره تمام عیار برای تیم ملی بوده 
و به همین خاطر اســت که تماشــای 
لغزشش، برای آینده تیم نگران کننده 
به نظر می رسد. ایران برای رسیدن به 
مرحلــه دوم دور مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، باید هر چهار بازی پیش رو 
را با پیروزی پشت سر بگذارد. شاید حتی 
یک تساوی نیز، تیم ویلموتس را در خطر 

حذف زودهنگام از مقدماتی جام جهانی 
قرار بدهد. برای دیدارهای بعدی، به یک 
دروازه بان با »تمرکز« کامل نیاز داریم 
اما به نظر می رسد ماجراهای این روزها، 
تمرکز سنگربان اصلی تیم را هدف قرار 
داده است. علیرضا کاندیدای انتخاب به 
عنوان مرد سال ۲۰۱9 قاره آسیا شده و 
برای بردن این جایزه باید با رقبای قطری 
و ژاپنی اش رقابت کند. از سوی دیگر، 
شــائبه هایی در مورد پیشنهاد باشگاه 
گیمارش به این بازیکن مطرح شــده و 

بعید نیست که او دیر یا زود، تصمیم به 
بازی در لیگ پرتغال بگیرد. تصمیمی 
که بدون تردید آینده فوتبال او را تغییر 

خواهد داد.
بیرو در بهترین سال فوتبالش، مرد 
سال قاره آسیا نشــد. او یکی از بهترین 
گلرهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود 
و با مهار پنالتی رونالدو، روبه روی یکی از 
بهترین فوتبالیست  های تاریخ ایستاد. 
او در روسیه، چشم ها را خیره کرد و در 
لباس پرسپولیس هم با واکنش هایی 
حیرت آور، این تیم را بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا فرستاد. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا درســت در همان سالی 
که باید جایزه را به بیرو تقدیم می کرد، 
مدافع چپ باشگاه الســد قطر را با یک 
انتخاب باورنکردنی برگزید و حق مسلم 
ســتاره تیم ملی ایران را نداد. حاال که 
بیرانوند کمی افت کرده و هنوز به کیفیت 
سال گذشته اش نرسیده، ای.اف.سی نام 
او را بین گزینه های نهایی قرار داده و بعید 
نیست حتی جایزه را نیز به این بازیکن 
تقدیم کند. این جایزه حتی اگر هم به 
سنگربان ایران برســد، نباید ذهنیت 
این ستاره را دســتخوش تغییر کند. 
همان طور که پیش از این چهره هایی 
مثل دایی، خــداداد، علــی کریمی و 
مهدی مهدوی کیا مرد ســال آســیا 
شدند اما این موضوع آنها را دچار تغییر 
و تحول چندانی نکرد و تنها انگیزه شان 
را برای موفقیت های بیشتر به اوج رساند. 
زمزمه های انتقــال بیرانوند به فوتبال 
اروپا، از مدت ها قبل به گوش می رسد. 
او تقریبا در شروع هر فصل، در آستانه 
جدایی از سرخپوشــان قرار می گیرد 
اما باز هم این انتقال صورت نمی گیرد 
و این گلر، قراردادش را با پرســپولیس 

تمدید می کند. 
رفتن بــه لیگ پرتغــال، می تواند 
چالش جذابی برای بیرانوند باشــد اما 

ممکن اســت این گلر را با دردسرهایی 
نیز روبه رو کند. اگــر او در لیگ پرتغال 
نیمکت نشین شــود، جایگاهش را در 
تیم ملی به راحتی از دست خواهد داد. 
بیرو سال ها تالش کرده تا این جایگاه را 
به دست بیاورد و حاال قصد ندارد فرصت 
ایستادن روی خط دروازه تیم ملی را به 

سادگی از دست بدهد.
علیرضا در دوران کی روش، سنگربان 
شــماره یک تیم ملی شــد و در دوران 
ویلموتس نیز، کارش را با همین عنوان 
شروع کرد. در دو بازی حساس با بحرین 
و عراق اما، او فراتر از انتظار ظاهر نشده و 
حتی ضعیف تر از تصورات اولیه کادر فنی 
بوده است. این دروازه بان هم در لیگ برتر 
و هم در چند لیگ اروپایی، رقبایی کامال 
جدی دارد و اگر به فرم مطلوب برنگردد، 
بعید نیست که ســرمربی بلژیکی او را 
به نیمکت تبعید کند. برای رسیدن به 
شرایط ایده آل، بیرانوند باید تکلیفش 
را با پیشنهادهای اروپایی روشن کند. 
شاید مشخص شدن سرنوشت عنوان 
بهترین بازیکن آسیا نیز، تمرکز از دست 

رفته را دوباره به این سنگربان برگرداند.

درباره روزهای پرماجرای بیرو

بیدار شو علیرضا!

اتفاق روز

سوژه روز

دروازه بان شماره یک تیم ملی و پرسپولیس، روزهای پراتفاقی را پشت سر می گذارد. علیرضا بیرانوند از یک طرف، 
نامزد عنوان مرد سال فوتبال آسیا شده و از سوی دیگر، دوباره زمزمه های انتقال او به فوتبال اروپا شنیده می شود. او با 

پرسپولیس قرارداد دارد اما حاال دیگر همه چیز به تصمیم این بازیکن بستگی خواهد داشت. قرار گرفتن در کانون توجه، 
برای علیرضا چندان خوش یمن نبوده است. چراکه او این اواخر نه در لیگ و نه در لباس تیم ملی، فرم مطلوبی از خودش به 

نمایش نگذاشته است.

آریا طاری

درخشش کریم بنزما در ترکیب رئال مادرید، زمزمه های 
بازگشت او به تیم ملی فرانسه را بر ســر زبان ها انداخت. پس 
از جدایی کریستیانو از کهکشــانی ها، او بیشتر از هر بازیکن 
دیگری موفق به گل زنی برای رئال مادرید شــده است. با این 
وجود رییس فدراسیون فوتبال فرانسه تاکید کرده که امکان 
بازگشــت کریم به تیم ملی، عمال وجود ندارد. این اظهارنظر 
صریح، خشم مهاجم ســابق خروس ها را برانگیخته است. او 
حاال با یک مصاحبه جنجالی، از عالقه برای عوض کردن تیم 
ملی اش صحبت کرده است. عالقه ای که با توجه به قوانین فیفا، 

فعال امکان به حقیقت پیوستنش وجود ندارد.
مهاجم نیمکت نشین چلسی، بخشی از فهرست های تیم 
ملی فرانسه است اما مهاجم فیکس و آماده باشگاه رئال مادرید، 
همچنان به تیم ملی دعوت نمی شود. شاید حتی خود دشان 
نیز مشکلی با دعوت بنزما به تیم ملی نداشته باشد اما این مساله 
هیچ وقت یک مساله »فنی« نبوده است. کریم همیشه به عنوان 

یک فوتبالیست سرسخت شناخته می شود. بازیکنی که برای 
سال ها در تیم پرستاره رئال مادرید دوام آورده و جایگاهش را به 
هیچ بازیکنی واگذار نکرده است. از گونزالو هیگواین تا یوویچ، 
بنزما همه رقبای اصلی اش را کنار زده و توانسته در خط حمله 
رئال مادرید باقی بماند. ســتاره های بزرگی مثل کاکا و گرت 
بیل، هرگز در برنابئو درخشش چندانی نداشتند اما بنزما که به 
عنوان یک فوتبالیست جوان از لیون جذب شده بود، به بهترین 
شکل خودش را نشان داد تا هیچ وقت در فهرست مازاد مربیان 
باشگاه قرار نگیرد. در عصر کریستیانو در مادرید، کریم کم تر زیر 
ذره بین قرار می گرفت و حتی گل های حساس او برای سفیدها 
به ندرت دیده می شد اما حاال دیگر همه می دانند که حضور این 
فوتبالیســت پرتجربه، چه اهمیت فوق العاده ای برای باشگاه 
دارد. او یکی از تنها دالیل امیدواری به سرنوشت تیم زیدان در 
این فصل به شمار می رود. با این وجود تیم ملی فرانسه، نیازی 
به این ستاره جنجالی احساس نمی کند. آنها بدون کریم هم 
قهرمان جام جهانی شــده اند و طبیعتا خودشان را وابسته به 
بازیکنی مثل او نمی دانند. بنزما زمانی از تیم ملی طرد شد که 
داستان باج خواهی از »متیو والبوئنا« بر سر زبان ها افتاد. والبوئنا 
تصمیم گرفت این ماجرا را رسانه ای کند و جزئیات آن را با پلیس 
در میان بگذارد. مدتی بعد مشخص شد که بنزما با فرد باج گیر 
رابطه نزدیکی داشته و همین موضوع، یک جنجال بزرگ در 

فوتبال فرانســه به وجود آورد. این تنها بی انضباطی کریم در 
لباس خروس ها نبود اما این بار دیگر نمی شد از ماجرا به سادگی 
چشم پوشی کرد. فرانسوی ها قید ادامه حضور این بازیکن در 
تیم شان را زدند و پس از چندین سال نیز، حاضر نیستند از این 
تصمیم چشم پوشی کنند. چراکه معتقدند این اتفاق، هویت 
تیم شان را زیر سوال می برد و خطوط قرمز اخالقی شان را زیر 

پا می گذارد.
همزمان با اوج گیری دوباره بنزما در رئال مادرید، ستاره هایی 
مثل اولیویه ژیرو و آنتوان گریزمان فصل درخشــانی را پشت 
سر نگذاشــته اند. با این وجود دیگر امیدی به حضور بنزما در 
تیم ملی وجود ندارد. چراکه همه درها روی این بازیکن بسته 
شده است. پس از جمالت رییس فدراسیون فوتبال فرانسه در 
مورد ممنوعیت بازگشت کریم به تیم ملی، این فوتبالیست در 
توئیترش واکنش تندی به ماجرا نشان داده است. او از دخالت 
فدراســیون فوتبال فرانســه در کار تیم ملی انتقاد کرده و از 
فرانسوی ها خواسته تا امکان حضور او را در یک تیم ملی دیگر 
فراهم آورند. کریم اصالتی الجزایری دارد و با توجه به دریافت 
اقامت اسپانیا، می تواند برای تیم ملی این کشور نیز بازی کند. 
با این وجود یک منع قانونی مهم در مسیر او قرار دارد. بر اساس 
قوانین موجود در فیفا، بازیکنی که تنها یک بازی رسمی برای 
تیم ملی یک کشور انجام داده باشد، دیگر نمی تواند برای کشور 

دیگری به میدان برود. شــاید الجزایری ها رغبت زیادی برای 
جذب این بازیکن دارند اما بعید اســت اسپانیایی ها عالقه ای 
برای به خدمت گرفتن او از خودشــان نشــان بدهند. پرونده 
بازی های ملی کریم بنزما، شاید تنها با مذاکره در سطوح باال 
حل شود. اگر الجزایری ها بتوانند فیفا را به این کار مجاب کنند، 
شاید مهاجم فعلی رئال مادرید در دوره بعدی جام ملت های 

آفریقا به میدان برود.
داستان کریم و تیم ملی، حاال بی شباهت به ماجرای اریک 
کانتونا نیست. کانتونا نیز پس از چند بی انضباطی، از تیم ملی 
طرد شد و بعدها حتی وقتی تیم های ملی فرانسه و انگلیس در 
یک مسابقه رو به روی هم قرار گرفتند، اسطوره فرانسوی ها اعالم 
کرد که طرفدار انگلیس است و با این اظهارنظر، جنجال بزرگی 
به وجود آورد. جالب اینکه خروس ها با کنار گذاشتن کانتونا، 
قهرمان جام جهانی شدند. درست شبیه همان اتفاقی که بعد از 
کنار گذاشتن کریم بنزما، برای تیم ملی فرانسه رخ داد. کانتونا 
که زمانی به فرانسوی بودنش می بالید، بعدها حتی برای مدتی 
اصالتش را انکار کرد. حاال بنزما درست در همین شرایط قرار 
دارد. او امیدوار است در آخرین سال های فوتبال، پیراهن یک 
تیم ملی دیگر را بر تن کند. کریم در دوران فوتبال باشگاهی، 
همه افتخارات ممکن را تصاحب کرده اما جای خالی یک جام 

ملی، در کارنامه او احساس می شود.

بشار رسن، یکی از آماده ترین ستاره های تیم 
ملی عراق در مصاف با ایران در مقدماتی جام جهانی 
بود. او پایه گذار گل اول تیمش شد و در همه دقایق 
مسابقه نیز، نمایش فوق العاده ای داشت. درخشش 
بشار، پرسپولیسی ها را بیشتر از همیشه متوجه 
جای خالی او در ترکیب تیم شان کرد. بشار در این 
فصل، به ندرت فرصت حضور در تیم کالدرون را به 
دست آورده است. تا قبل از مسابقه ایران و عراق، 
تصور می شد که دلیل نیمکت نشینی رسن، افت 
کیفیت بازی او باشد اما این مسابقه، ثابت کرد که 
رسن درست مثل همیشه، در سطح بسیار خوبی 
قرار دارد. به نظر می رسد سرمربی پرسپولیس، 
عالقه زیادی به بازیکنان فانتزی ندارد. این باور از 
مدت ها قبل در مورد مرد آرژانتینی وجود داشت. 

او به محض حضور در پرسپولیس، سروش رفیعی 
را در فهرست مازاد قرار داد و بازیساز دیگرش را نیز، 
به نیمکت تبعید کرد. البته که بشار نیز در شروع 
فصل، کمی دیر به اردوی قرمزها ملحق شــد و 
تمرین های آماده ســازی پیش فصل را به دلیل 
آسیب دیدگی از دست داد. همین ماجرا، مقدمه ای 
برای نیمکت نشینی این ستاره در پرسپولیس بود. 
مدتی بعد نیز او پس از حضور در تیم ملی عراق، 
دیر به پرسپولیس اضافه شد و همین ماجرا، دلیل 
مستحکم تری برای باقی ماندن او روی نیمکت به 

وجود آورد.
رسن یکی از بهترین مهره های این سال های 
پرسپولیس بوده اســت. بازیکنی که در روزهای 
محرومیت از نقل و انتقاالت، در تیم برانکو فراتر 

از حد انتظار ظاهر شد و در میانه میدان این تیم، 
خوش درخشید. رد پای او در موفقیت های آسیایی 
پرسپولیس به شکل واضحی به چشم می خورد. 
بدون بشار رسیدن به فینال آسیا ممکن نمی شد 
و مرد کروات نیز شیفته بازی این فوتبالیست بود. 
گابریل کالدرون اما هنوز نتوانسته به خوبی از رسن 
بازی بگیرد و البته غیبت های این بازیکن نیز، میان 
او و ترکیب اصلی تیم فاصله به وجود آورده است. 
شاید اگر سرمربی آرژانتینی پرسپولیس دیدار تیم 
ملی با عراق را تماشا کرده باشد، از این به بعد بیشتر 
به این بازیکن اعتماد کند. پرسپولیس این فصل در 
طراحی حمالت و گل زنی، با مشکالتی روبه رو بوده 
و حضور رسن می تواند این مشکالت را به حداقل 
برساند. بازیکنانی مثل مهدی ترابی با وجود همه 
توانایی های شان برای بازی در پست پشت مهاجم 

ساخته نشده اند. 
حضور رسن، هم تحریک خط هافبک تیم را باال 
می برد و هم فانتزی را به خط هافبک پرسپولیس 
برمی گرداند. هواداران باشگاه امیدوارند این اتفاق 

رخ بدهد اما آنها یک نگرانی بزرگ نیز دارند. بشار 
رسن این اواخر هیچ حقوقی از پرسپولیس دریافت 
نکرده و با توجه به بندهــای قراردادش، می تواند 
با فســخ قرارداد راهی باشــگاه دیگری شود. او 
مشــتریان زیادی از لیگ های عربــی دارد و اگر 
مدیران پرسپولیس نتوانند دستمزد این بازیکن 
را پرداخت کنند، هافبک خالق تیم شــان را به 

سادگی از دست خواهند داد. ستاره ای که در نبرد 
عراق و ایران، نشان داد که حتی می تواند در دقایقی 
از بازی بار یک تیم را به دوش بکشد. او در آن نبرد، به 
مراتب سرحال تر از همه ستاره های تیم ملی ایران 
بود. حاال هواداران پرسپولیس، در انتظار بازگشت 
بشار به تهران و حضور دوباره او در ترکیب اصلی 

تیم شان هستند.

ستاره فرانسوی علیه تیم ملی فرانسه

کریم، کانتونا می شود!

نگاهي متفاوت به ستاره عراقي پرسپولیس

بشار، جواهری روی نیمکت

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
درست در همان سالی که 

باید جایزه را به بیرو تقدیم 
می کرد، مدافع چپ باشگاه 

السد قطر را با یک انتخاب 
باورنکردنی برگزید و حق 

مسلم ستاره تیم ملی ایران 
را نداد. حاال که بیرانوند 

کمی افت کرده و هنوز به 
کیفیت سال گذشته اش 

نرسیده، ای.اف.سی نام او 
را بین گزینه های نهایی قرار 

داده است

 شماره   385   /   چهارشنبه  29 آبان   1398  /    22  ربیع االول 1441  /   20 نوامبر   2019


