
کرانچارميرود،مربيداخليميآيد
 زالتکو کرانچار، 

فريدون حسن 
     چهره

س��رمربي تيم 
امي����د ط��ي 
روزهاي گذشته اصلي ترين چهره حاشيه اي 
فوتبال ايران بود. بازي هاي نه چندان دلچسب 

اميد ها در مرحله اول انتخابي المپيک، 
هرچند ب��ا صعود آنها ب��ه مرحله بعد 
همراه ش��د، اما نماي��ش ضعيف تيم 
کرانچار تقريباً همه را قانع کرده که مرد 

کروات به کار تيم اميد نمي آيد و 
نمي تواند رؤياي 46 س��اله 
حضور در المپيک را تحقق 

بخشد.
با اين حال اخبار جسته 
و گريخته اي از برکناري 
کرانچار به گوش مي رسد، 
در حال��ي که براس��اس 
ش��نيده ها س��فر رئي��س 
کميته المپيک کرواس��ي 
به ايران و عالقه او به ديدار 
با مربيان کروات ش��اغل 
در کش��ورمان برکناري 
کرانچ��ار را ب��ه تعوي��ق 

انداخته است. حسين کالني، عضو کميته فني 
فدراسيون فوتبال از مطرح شدن اين موضوع 
در کميته فني ب��راي تصميم گيري خبر داد. 
ضمن اينکه با به ميان آم��دن نام هايي چون 
يحيي گل محمدي و جواد نکونام براي به 
دست گرفتن سکان هدايت اميدها در 
مرحله دوم مسابقات انتخابي المپيک 
باي��د جداي��ي کرانچ��ار از اميد ها را 

جدي تر از قبل بدانيم.
ب��ه اعتقاد اکث��ر کارشناس��ان فوتبال 
گزينه داخلي ب��راي هدايت 
تي��م امي��د مناس��ب تر از 
مربيان خارجي است. البته 
عده اي هم بر اين باورند 
که ايراد کار در ساختار 
فوتبال ايران است و عدم 
نتيجه گيري ها ربطي به 
نام سرمربي ندارد. با اين 
اوصاف بايد منتظر ماند و 
ديد که سرنوشت اميد ها به 
کجا مي رسد. آيا اين تيم رها 
شده مي تواند از پس حريفان 

بسيار قدر برآيد.
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  مأموریت نافرجام یووه و یونایتد در لیگ قهرمانان
تنهاگ:محدوديتیبرایآژاکسوجودندارد

تحقق رؤيای جوانان آژاکس، يوونتوس را با همه ستاره هايش ناکام گذاشت. 
در آغاز دور برگشت مرحله يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان تيم هلندی با 
حذف بانوی پير ش��گفتی بزرگ اين رقابت ها را رقم زد و ثمره اعتماد به 
جوانان را به غول های بزرگ فوتبال اروپا نش��ان داد. البته بارسلونا هم از 
خجالت منچس��تريونايتد درآمد تا ضمن حذف شياطين سرخ به جمع 

چهار تيم برتر قاره صعود کند.
  غول کش بزرگ

تيم آمستردام در اين فصل فراتر از حد انتظار ظاهر شد. شاگردان اريک تن 
هاگ پيش از اين رئال مادريد را حذف کرده بودند و با کوله باری از انگيزه 
 به جنگ يوونتوس رفتند. بعد از تس��اوی يک – يک بازی رفت، پيروزی 
2 بر يک، آن هم در تورين جای هيچ حرف و حديثی را برای صعود آژاکس 
به نيمه نهايی ليگ قهرمانان باقی نگذاشت. هواداران اين تيم برای صعود 
آژاکس به نيمه نهايی اروپا 22 س��ال دندان روی جگر گذاش��تند و حاال 
می توانند آژاکس را غول کش بزرگ بنامند. غلبه جوانان تيم هلندی بر 
ستاره های يووه و قبل از آن رئال، تن هاگ را به موفق ترين مربی اين روزهای 
جهان فوتبال تبديل کرده است: » پيروزی بر يوونتوس شب فوق العاده ای 
را برای آژاکس رقم زد، چه برای بازيکنان ما و چه برای کل فوتبال هلند. 
دوباره موفق شديم يکی از بخت های اصلی قهرمانی چمپيونزليگ را حذف 
کنيم. ما بر اساس فلسفه آژاکس معتقديم که محدوديتی برای ما وجود 
ندارد و از آنها فراتر رفتيم و دوباره اين کار را انجام داديم. يوونتوس کمی از ما 
می ترسيد، همانطور که رئال مادريد از ما ترس داشت، چون بازی کردن در 
مقابل ما و سبک فوتبالمان واقعاً دشوار است. بازيکنانی فوق العاده تکنيکی 
داريم، در نتيجه پرس کردن ما کار بسيار دشواری است، حتی در دفاع هم 

خوب می دانيم که چطور کار را برای حريفان سخت کنيم.«
  تسلیم سرنوشت

در آن طرف ميدان ش��رايط کاماًل متفاوت بود؛ راه راه پوشان با در اختيار 
داشتن س��تاره هايی چون کريس رونالدو مجبور به خداحافظی از ليگ 
قهرمانان شدند. يوونتوسی که رؤيای کسب عنوان قهرمانی کالچو و اروپا را 
در يک فصل در سر داشت مقابل آژاکسی که کارشناسان کمترين شانس 
را برايش قائل بودند، سر تس��ليم فرود آورد. آلگری، سرمربی يوونتوس 
برنامه هايش به هم ريخته و بايد پاسخگوی منتقدان و هواداران ناراضی 
باشد: »به رئيس باشگاه گفتم که در تيم خواهم ماند. به زودی جلسه ای 
را برگزار می کنيم تا درباره آينده برنامه ريزی الزم را داشته باشيم. آژاکس 
با شايستگی به دور بعد راه پيدا کرد. بايد به خاطر بازی خوبی که اين تيم 
هلندی در نيمه دوم به نمايش گذاشت، کالهمان را به احترامشان از سر 
برداريم. نبايد فراموش کنيم که آژاکس پيش از اين هم به فينال ليگ اروپا 
راه پيدا کرده بود. ما در اين دي��دار چند بازيکن کليدی خود را در اختيار 
نداشتيم و اين روی عملکرد ما تأثير گذاش��ت.  البته رونالدو آنچه را که 
می توانست به نمايش گذاشت. او چيزهای زيادی به ما داد و بسيار تأثيرگذار 
ظاهر شد. در بازی های بزرگ به همه بازيکنان نياز داريم و يک بازيکن به 

تنهايی نمی تواند همه کار انجام دهد.«
  پایان یک کابوس

آبی و اناری ها سه فصل گذشته را با کابوس حذف در يک چهارم نهايی ليگ 
قهرمانان پشت سر گذاشته اند. اين بار اما پيروزی قاطع مقابل من يونايتد 
)بازی رفت يک بر صفر و بازی برگشت 3 بر صفر( به اين کابوس پايان داد. 
بارسا که آخرين بار در سال 2015 به نيمه نهايی رسيده بود و در نهايت 
هم قهرمان اروپا شده بود، اين بار شياطين سرخ را از پيش رو برداشت تا 
بلندپروازی های والورده همچنان ادامه داشته باشد. سرمربی کاتاالن ها به 
اين موضوع اشاره کرد و گفت: »بازی بزرگی بود و شروع سختی داشتيم. 
با اين حال توانستيم بازی را به خوبی کنترل کنيم. کم کم به دفاع حريف 
رسيديم و نتيجه مورد نظر را کسب کرديم. مسی هميشه در همه بازی ها 
خود را نشان می دهد. او موفق به گلزنی شد و حمله  تيم را ساپورت کرد. 
بعضی اوقات مسی واقعاً توقف ناپذير است. در ليگ قهرمانان هيچ چيزی 
نيست. هيچ نتيجه ای در بازی رفت ضمانتی برای ديدار برگشت نخواهد 

بود.«
سولسشر، سرمربی منچستريونايتد اما ناکامی تيمش را اينگونه تشريح کرد: 
»تفاوت دو تيم را در اين بازی ديديم. اميدوارم در سال های آينده سطح مان 
را باال ببريم و بتوانيم از بارسا و ديگر تيم ها باالتر باشيم. آنها بازيکنان بزرگی 
دارند و با دو ضربه دو بار دروازه  ما را باز کردند، ناراحت هستيم. مسی نشان 
داد به چه علت اين تعداد قهرمانی را به دس��ت آورده است. اگر به او فضا 

بدهيد موقعيت سازی می کند و دروازه تان باز می شود.«

شیوا نوروزی

رونالدويکتیمنیست
 همه فهميدند که رونالدو به تنهايی برای 

جیمز هورنکسل

ESPN 

  
موفقيت يک تي��م کافی نيس��ت، حتی 
هواداران پروپاق��رص اين بازيکن. کريس 
رونالدو با تکيه بر توانايی هايش در هر دو 
بازی رفت و برگشت با آژاکس دروازه اين 
تيم را ب��از ک��رد. او هر کاری از دس��تش 
برمی آمد برای بيانکونری انجام داد تا پيروز 
از استاديوم آليانس خارج ش��ود. او تمام 
تالش��ش را کرد، ولی ي��ک بازيکن برای 
پيروزی يک تيم کافی نيست. البته درخشش آژاکس خيره کننده بود و 
خيلی ها را شوکه کرد، اما اين مسئله هم بهانه خوبی برای حذف بانوی پير 
نيست. يوونتوس برای به خدمت گرفتن کريس 112 ميليون يورو هزينه 
کرد و اين مبلغ از درآمد ساالنه آژاکس 20 ميليون يورو هم بيشتر است. 
اين واقعيت نشان داد که س��رمايه گذاری هنگفت مالی هميشه جواب 
نمی دهد و بايد به فکر پرورش استعدادها بود. در چنين رقابت حساسی 
داشتن تنها يک ستاره نمی تواند کمکی به تيم کند. رونالدو هم در اين بازی 
نمی توانست بار کل تيم را به دوش بکشد، به همين خاطر نمی توان او را 
مقصر حذف يوونتوس از ليگ قهرمانان دانس��ت. رم��ز پيروزی آژاکس 
وظيفه شناسی همه اعضای تيم بود. در تيم هلندی تک تک بازيکنان برای 
غلبه بر يووه و رقم زدن نتيجه ای تاريخی خيز برداشتند و در نهايت نيز به 
هدفشان رسيدند. حاال که تمام برنامه هايشان به خوبی پيش رفته، آژاکس 
يکی از گزينه های قهرمانی نيز به شمار می رود. در روزگاری که پول حرف 
اول را در بين تيم های شناخته شده دنيا می زند، حذف صدرنشين ايتاليا 
معادالت را به هم ريخته و از اين به بعد مديران باشگاه ها بايد پاسخگوی 
منتقدان خرج های نجومی باشند. تا قبل از رويارويی يووه و آژاکس بسياری 
پيش بينی می کردند که رونالدو با تيم جديدش در فينال با بارسا و مسی 
روبه رو خواهد شد، در صورتی که تن هاگ به مربيان تيم های بزرگ آموخت 
که تکيه بر تک ستاره ها شانس موفقيت را پايين می آورد تا جايی که حتی 

ممکن است زمينه ساز حذف تيم بزرگی مثل يووه شود. 

خطونشانجوانانبرايباتجربهها
   نگاهي به آغاز تمرینات تیم ملي والیبال براي حضور در لیگ ملت ها  

چراآژاکسموفقاستوفوتبالايراننه؟!
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد؛ اين مصرع از ش��عر سعدی، بهترين 
توصيف از موفقيت آژاکس در راهيابی به نيمه نهايی ليگ قهرمانان و دليل 
آن است. موفقيتی که می تواند تلنگری جدی برای ديگر باشگاه ها و کشورها 
باشد، اما نه فقط برای مديرانی که با چشم بستن بر واقعيت و بی توجهی به 
لزوم اهميت حمايت از تيم های پايه به انتظار معجزه می نشينند. اين موفقيت 

می تواند تلنگری جدی برای فوتبالی باشد که بيمار است .
هيچ کس بعد از پيروزی شاگردان اريک تن هاگ برابر اشتورم گراتس در دور 
دوم مقدماتی تصورش را هم نمی کرد آژاکسی که 13سال است به دور حذفی 
ليگ قهرمانان راه نيافته بعد از  اس وی آيندهوونی در سال 2005، به نخستين 
تيم هلندی حاضر در جمع چهار تيم نهايی چمپيونزليگ تبديل شود. بعد 
از تساوی خانگی برابر يووه نيز روی کاغذ بيانکونری که امسال به اولين تيم 
در پنج ليگ اول اروپا بدل می شود که هشت سال پياپی عنوان قهرمانی را به 
خودش اختصاص داده، شانس بيشتری برای صعود داشت. تيمی که باز هم 
با گل فوق ستاره پرتغالی خود پيش افتاد، اما همان تفاوت نگاهی که فوتبال 
ايران از نداشتن آن رنج می برد، با وجود تمام اين تفاوت ها باعث شد تا جوانان 

آژاکس با غول کشی به نيمه نهايی راه يابند.
تفاوت نگاه به روند اصولی طی کردن مسير موفقيت  در کنار بی توجهی 
به اولويت ها در اين راه، همان حلقه گم ش��ده فوتبال ايران اس��ت که 
هرازچندگاه��ی ب��ا رخ دادن موفقيت های هيجان انگي��ز اين چنينی، 
دوس��تداران فوتبال در ايران را قلقلک می دهد. آژاکس تن هاگ بدون 
شکس��ت در س��فر به مونيخ، مادريد و تورين منتظر سفر بعدی اش به 
منچستر يا لندن اس��ت، چراکه سال ها برای به دس��ت آوردن جايگاه 
امروزش تالش کرده و برنامه ريخته و با معجزه و اتفاقی سر از نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان سر در نياورده است. آژاکس توانست به عنوان نخستين 
تيم هلندی در بين چهار تيم برتر جام جای گيرد، چون در تمام طول 
اين سال ها که خود را برای کسب اين موفقيت آماده می کرد، بابت هر 
باخت يا ناکامی سيل انتقادات به سويش روانه نمی شد. اين تيم سال ها 
برنامه ريخته، کار کرده و حمايت ش��ده )چه از س��وی مسئوالن و چه 
از س��وی جامعه و هوادارانی که صبور بودند و انتظار نداشتند اين تيم 
ره 100 ساله را يک ش��به طی کند( تا امروز بتواند به سادگی  با همان 
بازيکنانی که سال هاست روی آنها برای ساختن شان کار کرده )از مدرسه 
فوتبال آژاکس تا تيم بزرگساالن( از سد يوونتوسی بگذرد که تنها يکی از 
خريدهای تابستان گذشته اش )رونالدو( 112 ميليون يورو برايش آب 
خورده، يعنی 20 ميليون بيش��تر از کل درآمد ساالنه آژاکس. آژاکس 
اصولی خود را به اين مرحله رسانده و طی اين سال ها به شکلی اصولی 
شيوه کار را به شاگردانش آموخته تا بعد از گلی که فوق ستاره بانوی پير 
وارد دروازه آنها کرد، نه فقط خود را نبازند، بلکه بتوانند شش دقيقه بعد 
گل خورده را جبران کنند و دست آخر نيز غول قهرمانی سری آ را کنار 

بزنند و به نيمه نهايی راه يابند.
موفقيت زير ساخت می خواهد، زيرساختی اصولی؛ هم از لحاظ فنی و 
هم از لحظات روحی و روانی. اين همان مسئله مهمی است که در ورزش 
ايران کمتر ديده می ش��ود، به طوری که يک تيم يا بازيکن در پی يک 
موفقيت به عرش برده می شود و با اولين ناکامی به فرش آورده می شود. 
همين نگاه اشتباه است که در کنار بی توجهی های غيرقابل توجيه آقايان 
مسئول، مانع از رشد اصولی تيم ها و بازيکنان می شود. تيم ها و بازيکنانی 
که برای رسيدن به قله موفقيت بدون شک بارها و بارها زمين خواهند 
خورد و بلند خواهند شد، اما اين مسير در ايران به درستی طی نمی شود، 
چراکه با اولين موفقيت آنها را روی سر می گذاريم و حلوا حلوا می کنيم 
و با نخستين باخت نيز به گوشه رينگ پرت شان می کنيم و مورد آماج 
حمالتمان قرار می دهيم. اتفاقی که بدون شک اگر آژاکس هم تجربه اش 
می کرد، امروز نمی توانس��ت يکی از چهار تيم برتر ليگ قهرمانان آسيا 
باشد، آن هم با عبور از سد تيم هايی چون بايرن مونيخ، اتلتيکومادريد 

و يوونتوس.
موفقيت جوانان اريک تن هاگ در چمپيونزليگ حس��رتی عميق برای 
فوتبال ايران در پی داشت. فوتبالی که سال هاس��ت دوباره آقايی آسيا را 
به دست گرفته اما بعد از تکرار دوباره اين عنوان و دو صعود پياپی به جام 
جهانی هنوز در خواب و خيال دستيابی به جام ليگ قهرمانان آسياست 
و تجربه حضور در المپيک و همچنان در تمام رده های ملی يکی پس از 
ديگری با ناکامی و دست از پا درازتر از مسابقات بازمی گردد، بی آنکه يکی 
از اين ناکامی ها درس يا تجربه ای شود برای مسابقات بعدی يا پله ای باشد 
برای دستيابی به موفقيت. موفقيتی که فوتبال ايران تا زمانی که نوع نگاه 

خود را تغيير ندهد،رنگ آن را نخواهد ديد.

دنیا حیدري

هفت��ه بيس��ت و 
حامد قهرماني
     لیگ برتر

ششم رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال 
عصر امروز و فردا با انجام چند بازي مهم به پايان 
مي رسد. امروز در تهران سايپا ميزبان سپاهان 
است، ديداري که پيروزی در آن براي اصفهاني ها 

حکم مرگ و زندگي را دارد. 
سپاهان و قلعه نويي هفته قبل با شکست مقابل 
اس��تقالل بهترين فرصت براي نزديک شدن به 
پرس��پوليس را از دس��ت دادند و چنانچه امروز 
هم نتيجه نگيرن��د، تقريباً از ک��ورس قهرماني 

جا مي مانن��د. البته نتايج دو ب��ازي ديروز تأثير 
مستقيمي روي نتيجه مس��ابقه سپاهان دارد، 
اما به هر حال اين تيم ب��راي قهرماني نياز مبرم 
به س��ه امتياز اين بازی دارد. در مقابل س��ايپا 
و علي دايي هم اص��اًل نمي خواه��د بازنده اين 
بازي حس��اس باش��د. در ديگر بازي امروز نفت 
مسجدس��ليمان با فيروز کريمي، مربي جديد 
 خود به مصاف استقالل خوزس��تان بحران زده 

مي رود.
فردا هم دو مدعي ديگر قهرماني در ش��رايطی 
کاماًل متفاوت مقابل حريف��ان خود صف آرايی 

می کنند. باخت ب��د تراکتور مقابل س��پيدرود 
رش��ت حاش��يه هاي زيادي را براي تبريزي ها 
ايج��اد ک��رده اس��ت. تبريزی ه��ا ف��ردا عالوه 

بر غلب��ه بر اي��ن حاش��يه ها باي��د در مصاف با 
مهمانش��ان پيکان هم پيروز ش��وند تا حداقل 
جايگاه دومي خود را حف��ظ کنند. پديده ديگر 
مدعي قهرماني ام��ا با پيروزي هفته گذش��ته 
جاني تازه گرفته و مي خواهد با برتري در زمين 
 نساجي قائمش��هر همچنان اميدوار به قهرماني 

باقي بماند.
در ديگ��ر بازي هاي عصر جمعه، ف��والد ميزبان 
صنعت نفت آبادان اس��ت و پ��ارس جنوبي هم 
 در زمين خ��ود از س��پيدرود رش��ت پذيرايی 

مي کند.

تمرینات تیم ملي 

سعید احمديان
ب�راي     گزارش والیب�ال 

حض�ور در لیگ 
ملت ها این روزه�ا تحت تأثی�ر آمادگي قابل 
 توج�ه بازیکن�ان جوان و خ�ط و نش�ان آنها 
ب���راي ملي پوش���ان باتجرب��ه اس�ت.

اگر دلتان براي تماشاي بازي هاي تيم ملي واليبال 
و رقابتش��ان با غول هاي دنياي ت��وپ و تور دنيا 
تنگ ش��ده بايد يک ماه و نيم ديگر دندان روي 
جگر بگذاريد. رقابت هايي که تمرينات تيم ملي 
براي حضور در اين مس��ابقات از هفته گذش��ته 
آغاز ش��ده تا ش��اگردان کوالکوويچ با برگزاري 
اردوه��اي آماده س��ازي در مدت باق��ي مانده با 
آمادگي کام��ل در ليگ ملت ها کارش��ان را آغاز 
کنند. اگر س��ري به تمرين  ملي پوش��ان واليبال 
بزنيد، همانطور که کوالکوويچ هم اعتراف کرده، 
آنها با آمادگي شان در شروع مراحل آماده سازي، 
اين مربي مونته نگرويي را هم شگفت زده کرده اند 
تا خيلي ها اميدوار شوند که قرار است با اين سطح 
از آمادگي که در يک ماه و نيم آينده و شروع ليگ 
ملت ها به باالترين حد خواهد رسيد، خرداد و تير 

هيجان انگيزي در انتظار واليبالي ها باشد. 
   زنگ خطر جوانان براي باتجربه ها

»خون تازه اي به واليبال تزريق شده است«، اين 
تعبير کوالکوويچ از حضور چهره هاي جوان در تيم 
ملي واليبال است که در شروع دور جديد تمرينات 
تيم ملي، حضور پررنگ و پرانرژي دارند و به گفته 
سرمربي مونته نگرويي مي توانند واليبال ايران تا 
10 سال آينده بيمه کنند: »تيم ملی بزرگساالن به 
خون تازه ای نياز دارد که اين کار با ورود بازيکنان 
جوان انجام ش��د و اين بايد چند سال ادامه پيدا 
کند. البته بازيکنان باتجربه هم بايد باشند تا اين 
جوان ها کنار آنها تجربه کسب کرده و رشد کنند. 
در ايران بازيکنان جوان، آينده دار و مستعد زيادی 
هستند که نه فقط استعداد دارند، بلکه از کيفيت 
بااليی ني��ز برخوردارند. ما اي��ن را در بازی های 
نوجوانان به خوبی ديدي��م. ايران می تواند در 10 

سال آينده تيم بس��يار خوبی داشته باشد، چون 
بازيکنان جوان و بااستعداد خيلی خوبی دارد.«

کوالکوويچ البته معتقد است بازيکنان جوان بايد 
از فرصتي که به آنها داده مي شود، استفاده کنند: 
»ما نمی توانيم بايستيم تا بازيکنان جوان خود به 
خود پرورش پيدا کنند. بايد اين کار را ادامه دهيم 
تا بازيکنان جوان و مس��تعد را شناسايی کنيم و 
باعث پيش��رفت آنها ش��ويم. تجربه بازی در تيم 
بزرگساالن تجربه بسيار خوبی برای آينده واليبال 
آنهاست. ما در آينده هم به اين بازيکنان مستعد 
و جوان فرصت می دهيم، البته اين بستگی به آنها 

دارد که از اين فرصت چطور استفاده کنند.«
بازي در ليگ ه��اي خارجي نس��خه کوالکوويچ 
براي چهره هاي جوان جهت رش��د واليبالش��ان 
است: »امسال خيلی از بازيکنان ما به کشورهای 
خارجی رفتند تا پيش��رفت کنند. بازی کردن و 
کسب تجربه بازيکنان ايرانی در تيم های خارجی 
باعث پيش��رفت واليبال ايران می شود. اميدوارم 
تعدادی از بازيکنان ج��وان و همچنين بازيکنان 
باتجرب��ه ای مثل س��عيد معروف و س��يدمحمد 

موسوی نيز به تيم های خارجی بروند، چراکه هم 
برای خودشان و هم برای واليبال ايران مهم است 
که در س��طح بين المللی حضور داش��ته باشند و 

تجربه کسب کنند.«
بازيکنان جوان به قدری با گذش��ت يک هفته از 
تمرينات تيم ملي خوب کار کرده اند که عالوه بر 
کوالکوويچ، بازيکنان باتجربه اي مانند سيدمحمد 
موسوي هم معتقدند زنگ خطر براي آنها به صدا 
درآمده است: »می دانستم جوانان خوبی داريم، 
به همين خاطر در دوران اس��تراحت هم تمرين 
کردم، چون با آس��يبی که داش��تم اگر تمرينات 
را کنار می گذاش��تم، نمی توانس��تم در کنار اين 
جوانان خوب کار کنم. لژيونرها از ش��نبه به تيم 
اضافه می ش��وند. من ب��ه بعضی از آنه��ا گفته ام 
که کار س��ختی در پيش دارن��د. کوالکوويچ هم 
فش��ار تمرينات را باال برده  اس��ت. ما ب��ه عنوان 
بزرگ ترهای تيم بايد خوب تمري��ن کنيم تا در 
کنار اين جوانان با کيفيت خوب ظاهر شويم و در 

رشد آنها مؤثر باشيم.«
درخش��ش بازيکنان جوان س��بب شده موسوي 

آينده اين رشته را روشن عنوان کند: »من امسال 
به اين تيم خوش بين هستم. لژيونرهای ما بيشتر 
ش��ده اند و جوانانی هم که االن در تيم هس��تند، 
فوق العاده بااستعدادند. اين يک روند طبيعی است 
که هميشه در حال چرخش است؛ بازيکنان جوان 
می آيند و جايگزين بزرگ ترهای تيم می شوند. اين 
موضوع در دو س��ال اخير زيادتر شده است، مثل 
زمانی که ما آمديم و نفراتی چون آقای ترکاشوند 
و محمودی کنار رفتند. وقتی کيفيت بازيکنان باال 
باشد، واليبال خوبی بازی می کنيم، زيرا اين رشته 
يک ورزش تيمی اس��ت و خوشبختانه جوانان ما 

هم بااستعداد و باکيفيت هستند.«
  چراغ سبز به بازیکن ساالري 

در حالي کوالکوويچ اصل را بر جوانگرايي گذاشته 
که بازگش��ت ش��هرام محمودي نش��ان دهنده 
رويکرد متناقض سرمربي مونته نگرويي و عدول از 
مواضعش است. کوالکوويچ که در دو سال گذشته 
با توجه به جواب منفي محمودي به بازگشت به 
تيم ملي، عنوان کرده بود به دنبال بازيکناني که به 
تيم ملي پشت مي کنند، نمي رود در سال جديد 
نام محمودي را در ليست تيم ملي قرار داد تا نشان 
دهد که قاطعيت و حرف هاي��ش درباره مبارزه با 

بازيکن ساالري تنها در حد يک شعار است. 
او در پاسخ به سؤال »جوان« درباره چرايي دعوت 
دوباره از محمودي، پاسخ قانع کننده اي نمي دهد 
و مي گويد: »همانطور که می دانيد او در دو سال 
گذش��ته از نظر بدن��ی و ذهنی آمادگ��ی الزم را 
نداشته است. امسال خودش آمد و گفت که آماده 
اس��ت برای تيم ملی بازی کند. البته بازيکنانی 
مثل معروف و موسوی را هم داريم که می توانند 
با وجود سن باال هر سال در کنار تيم ملی باشند. 
شهرام از اين جنس بازيکنان نيست و ما بايد اين 
را درک کنيم. مثاًل سيدمحمد موسوی در دو سال 
اخير آسيب های زيادی ديده، اما باز هم خودش 
را آماده بازی کرده است. شهرام محمودی درباره 
مصدوميت های خود واقع بين بوده و مثل موسوی 

عمل نکرده است!«

سايپا– سپاهان،جدالمرگوزندگيزردهاياصفهان

 مدت هاس��ت که 
خب��ري از پرونده      بازتاب

فساد در فوتبال نيست. همان پرونده قطوري که 
در راهروهاي مجلس خاک مي خورد و اين روزها 
حتي دس��ت به دست هم نمي ش��ود. در چنين 
اوضاع و احوالي شنيدن حرف هاي علي دايي در 
نوع خود جالب توجه اس��ت. س��رمربي سايپا با 
دعوت از نهادهاي نظارتي برای ورود به مس��ائل 
فوتبال مي گوي��د: »خيلی وقت اس��ت که بازی 
تيم هايی که نه طرفدار دارن��د و نه پول، جلوی 
تيم هايی که هم طرفدار دارند و هم پول، نابرابری 
به حس��اب می آيد، اما من به بازيکن��ان و کادر 
فنی ام افتخ��ار می کنم که چني��ن بازی هايی را 

انجام می دهيم. تقاضا دارم که کميته اخالق و قوه 
قضائيه، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
ب��ه ورزش ورود و از م��ن هم ش��روع کنند که 
پول هايی را که به حساب من و نزديکانم ريخته 
می شود از کجا می آيد. ما از چيزی نمی ترسيم، 
بيايند از من شروع کنند و بعد سراغ مسائل ديگر 
بروند. برگردند به سال ۸۹ و ماجرای ميلياردی 
ش��رکت پيشکس��وتان و بحث روغ��ن نباتی را 
رسيدگی کنند که چه اتفاقاتی در آن دوره افتاده 
است. بحث بليت فروش��ی و تبليغات محيطی را 
بررسی کنند. من موافق ورود اين ارگان ها هستم، 
چراکه ش��ايد بتوانند کثيف کاری ها را از فوتبال 

دور کنند.«

قوهقضائیهووزارتاطالعاتبهفسادفوتبالورودکنند

نوبت اول

به شماره ثبت سامانه تدارکات دولت« ستاد» : 2098001224000005

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اي شماره  98/1-6

 شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد خرید 10 دستگاه انواع شارژر 125 و110 ولت را برابر شرایط ذیل و به 
شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید، که مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
wwwانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم  setadiran ir الکترونیکى دولت«ستاد» به آدرس
عضویت قبلى،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
شرایط مناقصه:

1. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 276,250,000 ریال مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکى، واریز وجه و یا یکى 
از موارد مندرج در تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران(برابر شرح مندرج 

در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
2. مدت تحویل کاال 2 ماه خورشیدى(شمسى) مى باشد.

از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ 1398/01/31 لغایت روز 
چهارشنبه 1398/02/04 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و  
پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد 

قیمت ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را به همراه اسناد مناقصه دریافتى از سایت و سایر مدارك مندرج در اسناد 
مناقصه تنظیم و حداکثر تا « ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1398/02/15 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» 
بارگذارى و عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذارى شده را عینا به همراه ضمائم مربوطه حداکثر تا یک ساعت قبل از 
زمان بازگشایى مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى -میدان امام 
خمینى(ره) در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد 
مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت« ستاد» دریافت و پس از تکمیل ،مهر و امضاء بر روى 
سایت مذکور بارگذارى نموده و مشخصات خود را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند،مورد قبول و بازگشایى 

خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 در محل سالن وحدت شرکت برق 

منطقه اى مازندران(طبقه دوم)بازگشایى خواهد شد.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
این آگهى صرفا جهت اطالع در سایت معامالت توانیر به آدرسwww.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اى 

مازندران به آدرس WWW.mazrec.co.ir/tender نیز درج گردیده است.
روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران
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