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گزارش

آقا مصطفی در ایران جیبهایش را دوخت!

تراکتو ِر دنیزلــی متفاوت از
پرســپولیس و پاس بــا هدایت
این مربــی عمل میکنــد؛ نه
خبری از بازیهای پر گل است
و نه گل خورده؛ آیا او نسبت به
قبل محتاطتر شــده است؟ به
گزارش «ورزشسه» ،با توجه به
حضور مصطفی دنیزلی در راس
کادرفنی تراکتور و حفظ ســتارههای سال گذشته و اضافه شدن چند بازیکن
مطرح میشــد پیش بینی کرد که در لیگ نوزدهم تیم پرطرفدار آذربایجان
یکی از اصلی ترین مدعیان قهرمانی اســت .حاال که هفته ششم لیگ برتر را
گذرانده ایم تراکتور از مســابقات خود  14امتیاز کسب کرده و بدون شکست
یکی از صدرنشــینان لیگ برتر محســوب میشــود .نکته قابل توجه درباره
تراکتور لیگ نوزدهم این اســت که آنها تاکنون هیچ گلی دریافت نکردهاند و
همه پیروزیهایشان با نتیجه یک بر صفر رقم خورده است .تیم تحت هدایت
مصطفی دنیزلی مقابل پرســپولیس ،گل گهر سیرجان ،سایپا و پارس جنوبی
به اقتصادی ترین شــکل ممکن  3امتیاز را کسب کرده و دو تساوی این تیم
هــم مقابل نفت مسجدســلیمان و ذوب آهن هم بدون گل بوده اســت .این
بردهای خفیف در بازیهای تراکتور بســیار جلب توجه کرده و البته که باعث
تعجب اهالی فوتبال هم شــده است .ذهنیتی که طرفداران و نزدیکان فوتبال
از مصطفی دنیزلی در دوران حضور در پرسپولیس و پاس تهران به یاد دارند،
انجام بازیهای زیبا و پرگل بوده اســت .مساله ای که با نتایج امسال تراکتور
در تناقض است و دلیل این تغییر برای خیلیها جای سوال دارد .اینکه چطور
میشود دنیزلی با آن تفکرات هجومی و بازیهای پرگل در بازه زمانی ده سال
قبــل به بردهای خفیف و فقط نتیجه گرا بودن اکتفا کند؟ آیا تفکرات دنیزلی
در فوتبال تغییر کرده؟ آیا او محتاط تر شده است؟
آنقدر حمله کنید تا گل نخورید!
یکی از مســائلی که در تمرینات تراکتور از سوی دنیزلی بسیار مورد تاکید
اســت ،انجام حمالت پرتعداد روی دروازه حریفان است .سرمربی ترک تبار و
باتجربه بیشــتر تمریناتی که برای بازیکنان طراحی میکند ،به پلنهای این
تیــم در خط حمله برمیگردد .او با توجه به ســتارههایی که با شــیوه بازی
مختلف در اختیار دارد ،میتواند سبکهای متنوعی از سیستمهای هجومی را
روی دروازه حریفان اجرا کند و در تمرینات نیز با توجه به شیوه بازی حریف
روی تاکتیک مورد نظــر کار میکند .به عبارت بهتر تفکرات هجومی دنیزلی
از گذشــته تا امروز از بین نرفته اســت .او تاکید ویژه ای روی جمله معروف
«بهترین دفاع ،حمله است» دارد و از بازیکنانش میخواهد بارها و بارها توپ
را به ســمت دروازه حریف ببرند و این خود بهترین شــیوه برای این است که
دروازه خودی بسته بماند.
فشار از دقیقه یک روی دروازه رقبا
تراکتور اگر چه در بازیهای گذشته خود بیشتر از یک گل به ثمر نرسانده
اما در هر مســابقه موقعیتهای گل پرتعدادی داشته است .به عنوان مثال در
همین بازی گذشــته با پارس جنوبی ســتارههای تراکتور  18شوت به سمت
دروازه حریف زدند که فقط یکی از آنها تبدیل به گل شــد و بقیه با بی دقتی
از دســت رفت .این رویه در تمام مسابقات گذشته تراکتور وجود داشته که از
تفکرات هجومی دنیزلی نشات میگیرد.
دنیزلی در تمام مســابقات لیگ برتری خود از دقیقه یک خواهان حمله به
ســمت دروازه حریفان شده و اگر پیروزیهای تراکتور را در این فصل بررسی
کنیم میبینیم به غیر از گل گهر سیرجان در  3برد دیگر گل برتری در نیمه
نخســت زده شده اســت .نیمه ای که تراکتور در همه مســابقات از آن بهره
میگیرد و درست در زمانی که حریفان هنوز نتوانستند خود را در زمین پیدا
کنند ،ضربه خودش را میزند.
تاکتیک ویژه بعد از گلزنی
دنیزلی هر قدر از تفکرات هجومیاش کم نشــده اما با تجربه ای که ناشی
از ســالها تجربه است میداند که برد اقتصادی هم میتواند او را به موفقیت
برســاند .از این رو در تمام بازیهای تراکتور او هرگاه نیمه اول به گل رسیده،
تاکتیک تیمش را در نیمه دوم تغییر داده اســت .سرخپوشان در نیمه دوم 3
مســابقه ای که در نیمه اول دروازه حریف را باز کردند ،تغییر تاکتیک دادند
و با شــیوه دیگری برای رســیدن به گل تالش کردند .به عبارت بهتر آنها هر
قدر در نیمههای اول روی دروازه حریف فشــار میآورند تا به گل برسند ،بعد
از آنکه هدفشــان محقق میشــود با ایجاد تغییر در نفرات خط حمله و قرار
دادن بازیکنان ســرعتی در این بخش از زمین با شیوه دیگری برای باز کردن
دروازه تالش میکنند.
طبیعی اســت تیمی که عقب افتاده با توان بیشــتری بــرای جبران جلو
میکشــد و آنوقت بهترین فرصت اســت تا از فضای پشت مدافعان آن تیم
استفاده شود .دقیقا کاری که تراکتور بعد از رسیدن به گل در مسابقات انجام
میدهد و با اســتفاده از ســرعت بازیکنان خط حمله اش ســعی میکند هم
توپ را به کنارههای زمین بیاورد و هم موقعیت گل ایجاد کند .در این حالت
تیمهای حریف هم به راحتی نمیتوانند روی دروازه اش حمله کنند.
داشتن ستارههای توانمند در دفاع و دروازه
عالوه بر موضوعات تاکتیکی ،یکی از مســائلی که تراکتور را در بحث گل
نخوردن بســیار قدرتمند جلوه داده ،داشتن مهرههای خوب در خط دروازه و
دفاع اســت .تراکتوریها درون دروازه یک بازیکن قدرتمند و ملی پوش به نام
رشــید مظاهری دارند که انصافا نقش زیــادی در موفقیتهای تیمش دارد.
او تا االن توانســته موقعیتهای زیــادی را از حریفان بگیرد و البته که گاهی
اوقات شــانس هم با او یار بوده اما به هر حال عملکرد خوبی داشته است .در
پســت دفاع وسط هم حضور ایمان ســلیمی ،محمد رضا خانزاده و به تازگی
رضا اسدی که هر  3بلند قامت هستند و روی زمین هم تکنیک خوبی دارند،
بسیار موثر هستند.
کمتر تیمی میتواند در محوطه جریمه تراکتور روی ســر مدافعان وســط
این تیم ســر بزند و از ســوی دیگر وجودهافبک تدافعیهــای توانمند اجازه
نمیدهد روی زمین توپهای خطرناک پرتعداد به سمت دروازه بیاید .همین
موضوع باعث میشود تا تراکتوریها خیالشان بابت گل نخوردن تا حد زیادی
راحت باشد.
با یک -هیچ هم میشود قهرمان شد
دنیزلــی در مصاحبههای خود بارها تاکید کرده که کســب  3امتیاز از هر
چیزی برای او مهم تر است .این در حالی است که همواره در گذشته از فوتبال
زیبا حرف میزد اما واقعیت این است که امسال شرایط برای دنیزلی متفاوت
از دوران پرسپولیس و پاس تهران است.
از روز اول حضــور این مربی در تراکتور هــواداران از او طلب قهرمانی در
لیگ برتر کرده اند و خود او نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده که تیمش به
دنبال کسب جام است .از این رو طبیعی است که بردهای اقتصادی هم بتواند
دنیزلی را راضی کند ،آن هم در شــرایطی که تیم اول برای هر لحظه از بازی
پلنهای مختلفی دارد و میتواند روند مسابقه را با توجه به داشتن ستارههای
باکیفیت تغییر بدهد.
خبر

کرانچار جدیترین گزینه هدایت گلگهر

پــس از عدم توافق باشــگاه
گلگهر با علی دایی ،مســووالن
این باشگاه ،گزینههای جدیدی
بــرای هدایت تیم خــود در نظر
گرفتند .به گزارش ایســنا،علی
دایی که جدیترین گزینه هدایت
گلگهر سیرجان پس از برکناری
وینگو بگوویچ از این تیم بود ،پس
از مذاکره با مســووالن این تیم
نتوانســت به توافق نهایی برسید
و هدایت این تیــم را نپذیرفت.
پــس از ایــن اتفاق ،مســووالن
باشگاه گزینههای دیگری را برای هدایت تیم خود مد نظر گرفتند که مهمترین
و جدیترین آنها زالتکو کرانچار است .سرمربی اسبق تیم ملی امید ایران که در
حال حاضر بدون تیم است ،محتملترین گزینه هدایت گلگهر سیرجان است و
طبق پیگیریهای خبرنگار ایسنا ،شنیده میشود این مربی در حال طی کردن
پروسههای توافق با این باشگاه است .همچنین مجید جاللی و مهدی تارتار نیز
گزینههای دیگر هدایت گلگهر ســیرجان هستند و باید دید که پس از وینگو
بگوویچ ،چه کسی هدایت این تیم سیرجانی را میپذیرد.

استقاللیها چند میلیون تومان متضرر شدند؟

خسارت یک میلیاردی فوتبال ایران در پرونده سوپرجام

رای ســوپرجام هزینههــای زیادی بــرای فوتبال ایران
داشته است .به گزارش وبسایت نود ،بازی سوپرجام فوتبال
ایران در ســال  1397حسابی جنجالی شــد .بعد از اینکه
کمیته انضباطی و کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال رای
به قهرمانی پرســپولیس به دلیل حاضر نشدن استقالل در
آن بازی داد ،مســووالن وقت باشگاه استقالل عنوان کردند
با شــکایت به دادگاه حکمیت ورزش « »CASاین رای را
برمیگردانند ،هرچند در همان ابتدا هم پیشبینی میشد
که استقالل کار سختی برای عوض کردن نتیجه را دارد.
باالخره بعد از گذشــت بیش از یک ســال از شــکایت
استقالل و چند باری که « »CASاعالم رای در مورد این
بازی را عقب انداخــت ،دادگاه حکمیت ورزش رای کمیته
انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف را تایید کرد تا
بر خالف برخی صحبتهای مسووالن باشگاه استقالل ،این
رای برنگردد و پرسپولیس قهرمانیاش تایید شود.
پــس از اعالم رای دادگاه عالــی حکمیت ورزش برخی
منتقدان از رویکرد مدیران ســابق استقالل انتقاد کردند و
تاکید دارند که در این پرونده عالوه براینکه وعده غیرواقعی
به هواداران داده شد ،هزینه زیادی به استقالل تحمیل شده
است .ســوالی که برای فوتبال دوستان ایرانی پیش میآید

این اســت که این شکایت چه قدر هزینه برای فوتبال ایران
داشــته؟ برخی اعتقاد دارند االن باید باشگاه استقالل تمام
خســارتهای این بازی را بدهد .اما فقط باشــگاه استقالل
نیست که در این پرونده ضرر مالی کرده .فدراسیون فوتبال
و باشــگاه پرسپولیس هم مجموعا متحمل هزینههای چند
صد میلیونی شدهاند.

استقاللیها که رای « »CASبه ضررشان بوده حاال باید
 80درصد از هزینه دادرسی این پرونده را بدهند .آن چیزی
که تا االن مشخص است ،استقاللیها در این مدت حدود 64
هزار فرانک سوییس برای پیش بردن این پرونده در دادگاه
حکمیت ورزش هزینه کردند ،البتــه این مبلغ امکان دارد
در آینده اضافه هم شــود اما فعال  64هزار فرانک سوییس

کــه بیش از  750میلیون تومان میشــود ،هزینه هنگفت
استقاللیها است.
خسارتهای مالی این شــکایت فقط همین مبلغی که
استقالل باید پرداخت کند ،نیست .هم نمایندگان سازمان
لیگ ،هم از مسووالن باشــگاه پرسپولیس و هم مسووالن
باشــگاه اســتقالل چند نفری برای پیگیری این پرونده به
سوییس سفر داشتهاند .با توجه به قیمت ارز ،هزینههای سفر
و اقامت در سوییس عالوه بر باشگاه استقالل ،سازمان لیگ
فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس هم متحل هزینههای
زیادی برای این پرونده شــدهاند .هزینههایی که خودشان
هیچ نقشــی در آن نداشــتهاند و برای دفاع از خود مجبور
بودهاند به سوییس سفر کنند و این هزینههای را کردهاند.
عــاوه بر جریمــه  64هزار فرانکی و هزینه ســفرهای
مســوالن باشــگاه اســتقالل برای پیگیری این پرونده به
سوییس ،اســتقاللیها وکیل خارجی هم داشتهاند که باید
پــول او را هم پرداخــت کنند .حاال که نتیجه ســوپرجام
مشخص شــده ،در روزهای سخت وضعیت مالی ایران ،این
شکایت حدود یک میلیارد تومان برای ورزش ایران بار مالی
داشته است .هزینهای که با مدیریت مناسب میشد جلوی
آن را گرفت.

علی دایی:

مجیدی نباید مربیگری امیدها را میپذیرفت
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال معتقد است اگر فرهاد
مجیدی سرمربی تیم ملی امید باقی میماند و تیمش نتیجه
نمیگرفت ،پرونده مربیگریاش بسته میشد.
علی دایی در گفتوگو با ایســنا درباره حواشی تیم ملی
امیــد و حضور حمید اســتیلی در راس کار کادر فنی این
تیم گفت :خیلی به طور ریز مســائل تیم ملی امید را دنبال
نمیکنم؛ امــا تیم ملی امید ما باید بهترین کارد فنی را در
اختیار داشته باشد تا بعد از این همه سال به المپیک صعود
کند .خوشبختانه تیم ملی بزرگساالن  ۲دوره پیاپی به جام
جهانی رفته اســت اما تیم ملی امید ما احتیاج به بررســی
بیشتری دارد .متاســفانه ما زمان را از دست دادیم و از این
شاخه به آن شاخه پریدهایم و تا به حال نتوانستهایم تصمیم
درست و حســابی بگیریم .ما درباره تیم ملی امید مسیر را
اشتباه رفتیم اما امیدواریم این تیم موفق شود .ما به غیر از
«انشــاءاهلل» گفتن کار دیگری از دســت ما بر نمیآید اما
انشاءاهلل بتوانند موفق باشند و تیم ملی امید را به المپیک
ببرند .همه ما آرزو داریم تیم ملی امید خوب شــکل بگیرد
و به المپیــک صعود کند .من برای آقای اســتیلی آرزوی
موفقیــت میکنم تا در تیم ملی امیــد که راه پرخطری در
پیش دارد موفق باشد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود فرهاد مجیدی
بــه کارش در تیم ملی امید ادامه میداد؟ گفت :من در کم
و کیف کارهای فرهاد مجیدی نیســتم اما او اگر میماند و
تیم ملی به المپیــک صعود نمیکرد ،پرونده مربیگریاش
بســته میشــد .به نظر من تیم ملی امید نیاز به یک فرد
باتجربهتر دارد که کارنامه و دوران مربیگری خوبی داشته
باشــد .مربی تیم ملی امید باید بتواند همه استعدادها را به
خوبی شناسایی کند.
دایی تصریح کرد :فرهاد مجیدی دوست و رفیق من است
و زمانی که نامش به عنوان گزینه ســرمربیگری تیم ملی
امید مطرح شد ،دوست نداشتم این پیشنهاد را قبول کند.
فرهاد مجیدی میتواند مربی بزرگی شــود چون توانایی و
استعداد الزم را دارد .او در تیمهای بزرگ تجارب زیادی به
دســت آورده است .به نظر من فرهاد مجیدی از همان ابتدا
نباید این مســوولیت را قبول میکرد همانطور که گفتم او
میتواند در آینده یکی از مربیان بزرگ فوتبال ایران شــود
و بــه فوتبال ایران خدمت کند .نباید کاری کنیم که فرهاد
مجیدی را از دست دهیم تا او بتواند مربیگری را به درستی
شروع کند و در آینده موفق شود.
وی درباره مذاکراتش با باشــگاه گلگهر سیرجان اظهار

کرد :مــن از اعضای هیات مدیــره و همینطور مدیرعامل
کارخانه و همینطور باشگاه تشکر میکنم اما من نمیتوانم
هدایت این تیم را بر عهده بگریم .به مسووالن باشگاه گلگهر
گفتــم االن تمرکز و توانایی الزم را ندارم که به تیم گلگهر
سیرجان کمک کنم .فعال تصمیم ندارم در فوتبال کار کنم
و درگیر کارهای شخصی خودم هستم .روز دوشنبه دوباره با
مسووالن این باشگاه سیرجانی جلسهای داشتیم و به آنها
گفتم خودم دلم میخواهد که به تیم فوتبال مردم سیرجان

کمک کنم اما متاســفانه شــرایطش را ندارم که این کار را
انجام دهم .دایی در پایان درباره درگذشــت جعفر کاشانی
گفت :درگذشــت جعفر کاشانی ،ضایعه بزرگی برای ورزش
و فوتبال ایران بود .مخصوصا پرسپولیســیها و شاهینیها
که او را واقعا دوســت داشتند او از بزرگان فوتبال ما بود .ما
یک مرد بزرگ را از دست دادیم و فکر نمیکنم حاال حاالها،
آدمهایی که مثل ایشان از دست دادیم را دوباره در فوتبال
ما متولد شود.

وکیل برانکو:

برگهای امضا نشد! شکایت از پرسپولیس محکم پابرجاست

وکیل برانکو ایوانکوویچ ضمن تشریح جلسهاش با مسئوالن
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که شکایت این سرمربی ُکروات
از پرسپولیس در فیفا پابرجاست و برگهای برای توافق طرفین
امضا نشده است.
به گزارش مهــر ،وکیل برانکو ایوانکوویچ جهت مذاکره با

مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای چگونگی پرداخت مطالبات
سرمربی سرخپوشان وارد تهران شد و پس از مذاکرات فشرده
خود با باشــگاه خبرهایی مبنی بر توافق با این باشگاه و پس
گرفتن شکایت کادرفنی قبلی سرخها از باشگاه پرسپولیس
در کمیته انضباطی فیفا مطرح شــد .برانکو که توانســت در

مدت حضورش در پرســپولیس افتخــارات زیادی برای این
تیم کســب کنــد ،در حال حاضر حدود یــک میلیون یورو
از این باشــگاه طلب دارد و بعد از جدایی از پرســپولیس و
حضورش در تیم االهلی عربســتان ،به فیفا به خاطر نگرفتن
این مطالبات شکایت کرد .حضور محمدحسن انصاریفرد در
باشگاه پرسپولیس به جای ایرج عرب و تالش وی برای توافق
با برانکو از راه مسالمت آمیز در نهایت با سفر «دارو گوشیچ»
وکیل برانکو به تهران و مذاکرات حضوری ختم شد که البته
طبق گفته گوشیچ تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.
وکیل برانکو تهران را دست خالی ترک کرد تا بحث پیرامون
این موضوع ادامه داشــته باشــد .دارو گوشیچ ،در خصوص
جلســه با مسئوالن باشگاه پرســپولیس نسبت به چگونگی
دریافت مطالبات سرمربی چهار فصل قبلی سرخپوشان گفت:
هیچ توافقی صورت نگرفت .مذاکره همیشه مثبت است چون
هر دو طرف درباره مشــکالت و راهکارهای حل این مشکل
صحبت میکنند .وکیل برانکو ادامه داد :درخواســت رسمی
باشــگاه برای این جلسه را بررســی کردیم و مثل همیشه
پای میز مذاکره نشســتیم تا ایرادات بــه وجود آمده را حل
کنیم .نمایندگان قانونی باشــگاه پرسپولیس درخواستهای
رســمی خود را برای توافق با آقای برانکو مطرح کردند .من

هم درخواســتهای مدنظر موکلم را بیان کردم .وی تاکید
کرد :توافقی نداشتیم اما قرار شد بار دیگر به پیشنهاداتی که
طرفین دادند فکر کنیم .من موظفم به آقای برانکو صحبتها
را منتقل کنم و ســپس در این باره تصمیم بگیریم .گوشیچ
در پاســخ به این ســوال که آیا برانکو حاضر به صرفنظر از
شــکایت خود از باشگاه پرسپولیس شده است؟ تصریح کرد:
ایــن موضوع صحت ندارد ۱۵ .روز پیش نامه شــکایتمان از
پرســپولیس تمبر خورد .تاریخ دقیــق را اعالم کردم تا همه
چیز شــفاف باشد .مطالبات آقای برانکو باید پرداخت شود و
این موضوع نیز مســیر قانونی خود را طی میکند .شکایت
درباره این پرونده محکم اســت و نیاز است همه چیز قانونی
دنبال شــود .وکیل برانکو در ادامه گفتگوی خود در پاسخ به
این ســئوال که آیا احتمال توافق با پرســپولیس وجود دارد
یا خیر؟ تاکیــد کرد :صحبتهای خوبی انجام شــد .برخی
موارد با خواســتهها تفاوت داشت که باید خواستههای ما را
نیز مدیران ارشد باشگاه پرسپولیس برآورده کنند .این مهم
ترین موضوعی است که اکنون میتوانم بگویم و همه چیز به
تصمیمات بعدی دو طرف بستگی دارد .صحبتها انجام شد.
روز گذشــته هیچ برگه ای را امضا نکردیم که مبنی بر توافق
باشد و همه چیز باید مشخص شده و تصمیمگیری کرد.

ناگفتههای تارتار درباره استعفا از نفت مسجدسلیمان
سرمربی مســتعفی نفت مسجدســلیمان در واکنش به
اظهارات مدیرعامل این باشــگاه دالیل اختالفاتش را مطرح
کرد .مهدی تارتار در گفتوگو با فارس ،در واکنش به اظهارات
مهران نصیریاندوست مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان
گفت :قصد نداشتم برخی صحبتها را مطرح کنم ولی حاال
کــه حرفهایی به میان آمده باید از روز اول که به باشــگاه
نفت مسجد سلیمان قرارداد بستم تا روزی که این مشکالت
به وجود آمده را مطــرح کنم تا افکار عمومی در جریان این
اتفاقات قرار بگیرند .روزی که اعضای هیأت مدیره باشــگاه
به تهران آمدند تا با من قرارداد بســته شود به آنها گفتم آیا
مشــکالت مالی دارید یا نه؟ من در پارس جنوبی مشکالت
مالی زیادی را تجربه کرده بودم و دیگر تحمل مشکالت مالی
را نداشــتم .اما اعضای هیأت مدیره این باشــگاه و مدیر کل
ورزش و جوانان اســتان خوزستان که به صورت تلفنی با من
صحبت میکرد ،گفتند که ما هیچ مشــکل مالی نخواهیم
داشــت .قرار بود دو هفته بعد از قــرارداد  50درصد از مبلغ
قرارداد من و محمد طیبی داده شود که  50درصد طیبی را
دادند اما  50درصد من را ندادند.
وی ادام داد :تمرینات شــروع شد و همه چیز خوب پیش

رفــت و در نهایت با تاخیــر  20روزه به جای  50درصد 37
درصــد از توافق ما را به من دادند و این در حالی اســت که
در قرارداد من قید شــده بود که اگــر  50درصد را تا زمانی
کــه توافق کرده بودیم ندهند میتوانــم قراردادم را یکطرفه
فســخ کنم .من میدانستم که چنین مشکالتی وجود دارد و
به همین دلیل این بند را در قراردادم قید کردم .همین حاال
یک چک به من دادند تا  50درصد قراردادم تکمیل شود که
تاریخ این چک برای  24مهر ماه بود که پرداخت نشــد .من
قصد نداشــتم خیلی از مسائل را باز کنم و حتی در مصاحبه
شب گذشته با خبرگزاری فارس علت تصمیمم را مشکالت
شخصی عنوان کردم تا کار برای این باشگاه و مربی بعدیاش
ســخت نشود .با این همه شنیدم که مدیرعامل باشگاه امروز
مصاحبه کرده و گفته که ما به تعهداتمان عمل کردهایم اما
من این حرفها را زدم که بگویم به تعهدات عمل نشد هر چند
من مشکلی هم با این قضیه نداشتم .من به کادرم و بازیکنانم
قول داده بودم تا پایان شهریور تعهدات باشگاه نسبت به آنها
عملی خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد و بازیکنان هم به حق
نسبت به این مسئله معترض بودند.
تارتــار افزود:من خــودم  37درصد پــول گرفته بودم و

نمیتوانســتم از بازیکنان بخواهم بیپــول تمرین کنند .به
بازیکنان گفتم که میروم تا مسئوالن باشگاه این قدر بدقولی
نکنند .نمیخواهم بیشتر از این برخی مسائل را باز کنم چون
برای باشگاه خوب نیست که بگویم چه بدهیهایی دارند .بعد
از اینکــه پیکان را بردیم همان شــخص دوباره با من تماس
گرفت و گفت من در حال انجام کارهای واریزی آن  2میلیارد
تومان هستم اما االن که سهشنبه  16مهر است هیچ پولی به
حساب بازیکنان نیامده و نمیدانم چرا باید این همه بدقولی
را تحمــل کنم .هیچ اعتمادی بین ما دیگر وجود ندارد و من
به حرفهای آنها اعتماد نمیکنم و با این شــرایط نمیتوانم
به کارم در این باشگاه ادامه دهم .دست بازیکنان و هواداران
را میبوسم اما با این شرایط و به دلیل بیاعتمادی که وجود
دارد نمیتوانم دیگر در این باشگاه کار کنم.
وی در خصوص اینکه مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان
اعالم کردنــد که او اســتعفای کتبی نداده ،افــزود :من به
سرپرست تیم زنگ زدم و به او گفتم که دیگر نمیآیم و حتی
با وکیل باشــگاه که با من قرارداد بســت هم گفتم که دیگر
به مسجدسلیمان برنمیگردم .ما نمیتوانیم با هم همکاری
کنیم و قانون در فوتبال همه چیز را مشــخص میکند.همه

چیز در قرارداد ما مشــخص است و من قصد صحبت در این
موارد را نداشتم ولی چون آقای نصیریاندوست مصاحبه کرد
من هم الزم دیدم این حرفها را مطرح کنم .البته این را هم
بگویــم که در تیم ما صداقت وجود داشــت و همه بازیکنان
میدانســتند من و طیبی چگونه قرارداد بستیم .به هر حال
ساک مربیان روی دوششان است .من مشکلی نداشتم اما به
خاطر اتفاقات رخ داده دیگر اعتمادی بین ما نیست و امیدوارم
همه چیز به خیر و خوشــی تمام شــود .تارتار درباره شایعه
حضورش در گلگهر ســیرجان افزود :مــن از دو هفته قبل
درباره این مشکالت با مســئوالن باشگاه دچار مشکل شدم
و به دلیل اینکه ســرمربی نفت مجسدسلیمان بودم با جایی
مذاکره نکردم ولی به عنوان یک مربی اگر پیشنهادی به من
برسد روی این پیشــنهاد فکر میکنم چون به هر حال یک
مربی هستم و باید به کارم ادامه دهم.

روزگار جوانی در تیم ملی والیبال

کادر فنــی تیم ملی والیبال ســرانجام بــه حرف منتقدان

رســید و متوجه شــد که میتواند از بازیکنــان جوان هم
اســتفاده کند .به گزارش فارس ،تیم ملــی والیبال ایران
در جامجهانــی  2019موفق به کســب شــده دو پیروزی
مقابل کانادا و اســترالیا کسب کند و در سه مسابقه مغلوب
تیمهای برزیل ،روسیه و مصر شــده است .نکتهای که در
ایــن بین وجود دارد این اســت که دو پیــروزی ایران در
شــرایطی به دســت آمد که کادر فنی تیم ملی از ترکیبی
جوان استفاده کرد .کاروان والیبال ایران در شرایطی راهی
ژاپن شــد که سیدمحمد موسوی اعالم کرد به دلیل برخی

از مســائل نمیتواند تیم ملــی را همراهی کند و به همین
دلیل ایــران با  13بازیکن به ژاپن اعزام شــد .در روزهای
ابتدایی مســابقات فرهاد قائمی ،دریافــت کننده تیم ملی
مصدوم شد تا ترکیب ایران ناقصتر از گذشته شود .قائمی
به دلیل مصدومیتی که برایش رخ داد دیگر نمیتواند تیم
ملی را در ادامه مســابقات همراهی کنــد .پس از آن هم
خبر آمد که ســعید معروف ،پاســور تیم ملی والیبال هم
دچار مصدومیت شــده که البته یــک روز بعد این موضوع
توســط امیر خوشخبر تکذیب شــد و وی اعالم کرد که
معروف تنها دچار یک گرفتگی معمولی شــده و مشــکلی
برای همراهی تیم ملی ندارد .غیبت موســوی ،مصدومیت
قائمی و مشــکالتی که بــرای معروف پیــش آمد همگی
حاصــل حضور مداوم در ترکیب تیم ملی در تورنمنتهای
مختلف اســت .منتقدان ،کارشناســان و خبرنگاران بارها
در صحبتهــای خود از کوالکوویچ خواســتند تا در تمام
مســابقات از بازیکنان اصلی استفاده نکند .آنها برای طرح

ایــن موضوع چند دلیل داشــتند؛ اول اینکه ملیپوشــان
باتجربه در طول مسابقات فرســوده نمیشدند .دوم اینکه
جوانان ایران میتوانند پتانسیل واقعی خود را نشان دهند.
سوم اینکه ترکیب جوانان و با تجربهها هم منجر به کسب
نتیجه میشــود و هم آینده والیبــال را تضمین میکند،
اما آقــای ناپلئون زیر بار این حرفهــا نمیرفت و مدعی
بــود که «من ســرمربی تیم ملی هســتم و چون من باید
پاســخگوی مردم و مسئوالن باشم هر تصمیمی که صالح
بدانم را اتخاذ میکنم ».آقای سرمربی سرانجام در از بازی
ســوم در جامجهانی تصمیم گرفت به جوانان میدان دهد؛
همانجایی که شــاهد یک اتفاق مثبــت بودیم و والیبال
ایران توانست پس از دو شکست ،کانادا را از پیشرو بردارد.
جوانان ایران در بازی بعدی مقابل اســترالیا پیروز شدند و
پس از آن هم عملکرد بســیار خوبی مقابل برزیل داشتند،
اما نتیجه را واگذار کردند .اکبر نائینی ،کارشــناس والیبال
ایران درمورد عملکرد تیم ملی در جامجهانی  2019اظهار

داشــت :فکر میکنم منتقدان والیبال به خوبی توانســتند
کوالکوویچ را وادار کنند که از بازیکنان جوان هم در زمین
به عنوان بازیکن اصلی استفاده کند .او که مدعی شده بود
دوستانش به او لقب ناپلئون هم دادهاند هنوز یاد نگرفته که
میتوان از بازیکنان ذخیره هم در جریان بازیها اســتفاده
کرد .چهاردهمین دوره جام جهانی والیبال از  9تا  23مهر
در ســه شــهر فوکوکا ،ناگانو و هیروشیمای ژاپن با حضور
 12تیم برگزار میشــود که به صورت دورهای باهم رقابت
میکنند .ایران تا کنون  3بار در جامجهانی والیبال شرکت
کرده است .تیم ملی والیبال ایران در سال  1991یازدهم،
در جام جهانی  2011نهم و در ســال  2015هشــتم شد.
شاگردان ایگور کوالکوویچ تا کنون از  5مسابقه  2پیروزی
مقابل اســترالیا و کانادا کسب کرده و در  3مسابقه مغلوب
تیمهای برزیل ،روسیه و مصر شده است .ملیپوشان ایران
در بازی ششــم خود امروزاز ســاعت  12:30مقابل آمریکا
صفآرایی خواهند کرد.

