مستطیل سبز
یحییگلمحمدی
 سرمربی پرسپولیس شد

ســرانجام پــس از ســه روز کشوقــوس در
مذاکرات بین باشگاه پرسپولیس و شهرخودرو،
مسئوالن پرســپولیس موفق شــدند رضایت
یحییگلمحمدی را از باشگاه مشهدی بگیرند.
طبق اخبار واصله از دو باشگاه تفاهم برای حضور
گلمحمدی در پرسپولیس انجام شده است .بدین
ترتیب گلمحمدی بهعنوان جایگزین «کالدرون»
سرمربی پرسپولیس شد.

واکنش «نیمار» به احتمال حضور «ژاوی» در بارسلونا

«رونالدکومان» به بارسلونا پاسخ منفی داد

ستاره پاریسنژرمن به احتمال برعهدهگرفتن هدایت بارسلونا توسط «ژاوی» واکنش نشان داد .شکست بارسلونا برابر اتلتیکو مادرید
در نیمه نهایی سوپر جام اسپانیا باعث شده تا احتمال برکناری والورده بسیار قوت گیرد .یکی از گزینههای اصلی هدایت آبیاناریها ژاوی
هرناندز سرمربی کنونی السد است« .نیمار» که پیش از این در بارسلونا با ژاوی همبازی بود درباره احتمال حضور او در نیمکت آبیاناریها
گفت :ژاوی یک بازیکن استثنایی بود که به یک مربی بزرگ هم تبدیل خواهد شد .او ادامه داد :به نظرم حضورژاوی در نیمکت آبیاناریها
فرصت خوبی برای باشگاه و خود او خواهد بود .ازبازی کردن درکنار ژاوی لذت بردم و برایش بهترینها را آرزومیکنم .نیماردرسال ۲۰۱۳
از سانتوس به بارسلونا پیوست و دو سال با ژاوی در این تیم همبازی بود و بعد ازآن ژاوی بود که تصمیم گرفت راهی لیگ ستارگان قطر
شود و در فصل جاری هم هدایت این تیم را برعهده دارد و تا حدودی توانسته عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال هلند به باشگاه بارسلونا برای جانشینی «ارنستو والورده» پاسخ منفی داد .از چند روز قبل بحث کنار گذاشتن
والورده از تیم آبی و اناری مطرح است .در همین ارتباط رسانهها احتمال دادند تصمیم مهمی در مورد سرنوشت سرمربی کاتاالنها گرفته
شود .روزنامه الموندو دیپورتیو حتی عنوان کرد مدیر برنامه والورده با رئیس باشگاه جلسه سرنوشتسازی برگزار میکند .این نشریه
حتی نوشت با توجه به نارضایتی عمومی که نسبت به عملکرد مربی تیم وجود دارد ،والورده حکم اخراج دریافت میکند .البته در مورد
جانشینی گمانهزنیهای زیادی صورت گرفته اســت .دراین مورد چند روز قبل نظر ژاوی ،هافبک ارزشمند اسبق تیم برای همکاری
پرسیده شد که از ادامه کارش در قطر سخن گفت .همچنین «کومان » بازیکن سالهای  1989تا  1995بارسلونا و سرمربی کنونی تیم
ملی هلند نیز به عنوان گزینه مطرح بود؛ البته کومان به گزارشگر شبکه کاتولونیا گفت پاسخش برای همکاری احتمالی منفی است.
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سیستم  4-4-2موجب خشم
سرمربی پاریسنژرمن شد

سرمربی آلمانی «توماس توخل» از سال 2018
ســکان هدایت پاریســیها را بر عهده داشته و
همیشه در گفتوگو با رسانهها ،با آرامش سخن
گفته است اما بعد از بازی با موناکو که به تساوی
 3بر  3منجر شد ،از کوره در رفت .بعد از این بازی
مربی اسبق تیمهای ماینتس و بورسیادورتموند
با خبرنگار شبکه «کانال پالس» مصاحبه کرد.
وی ابتدای گفتوگــو با آرامش پاســخ داد اما
وقتی گزارشگر در مورد لزوم استفاده از سیستم
 4-4-2از وی ســوال کرد ،عصبانی شد .در این
هنگام البته گزارشگر شــبکه مذکور علت عدم
درخشش سنژرمن در این سیســتم بازی را با
وجود فورواردهای درجه یکی چون نیمار ،امباپه
و ...سوال کرد که مربی از پاسخگویی منصرف شد.

تبریزی از استقالل جدا میشود؟

مدافع سویا
قرضی راهی میالن شد

باشگاه سویا رسماً اعالم کرد که «سیمونکیایر»
مدافع تیم ملی دانمارک و عضو این باشــگاه به
صورت قرضی تا پایــان فصل با بند خرید دائمی
راهی آثمیالن شــد .این مدافع  30ساله فصل
گذشــته به صورت قرضی در آتاالنتا بازی کرد و
بعد از اتمام قراردادادش ،قرضی راهی میالن شد.

ازتیم ملیتاباشگاههای مدعی

حالت بالتکلیفی قرار داده تا این باشگاه
ســاختار محور در فاصله یــک هفته
مانده به آغاز نیم فصل دوم برای حفظ
سرمربی فعلی یا انتخاب جانشین وی به
تکاپو بیفتد .سپاهانیها با علم به اینکه
میدانند زورشان به فدراسیون نخواهد

باشــگاه یوونتــوس رســماً اعــام کــرد که
«مریحدمیرال» مدافع ترکیهاش ،از ناحیه رباط
صلیبی دچار پارگی شــده و منیسک پایش نیز
آسیب دیده اســت .او در بازی یوونتوس با رم در
دقیقه سه ،گل نخست بازی را زد و چند دقیقه بعد
آسیب دید و مجبور به ترک زمین بازی شد .بنا
به اعالم باشگاه او مسابقات این فصل را از دست
داده است.

بازیکن جدید استقالل
وارد تهران شد

بازیکن جدید تیم فوتبال استقالل وارد تهران شد.
«برنی ایبینی» بازیکن نیجریهای  -استرالیایی
مدنظر استقالل پیش وارد تهران شد .قرار است
این بازیکن درصورت قبولی در تستهای پزشکی
به عضویت اســتقالل در بیاید و در صورت تأیید
سرمربی در نیم فصل دوم به ترکیب تیم اضافه
شود.

رســید ،اما برای حفظ سرمربیشــان
تالش میکنند؛ اما آنها هنوز نمیدانند
درصــورت جدایــی قلعهنویــی باید
دســت روی چه گزینــهای بگذارند تا
روند تیمشــان در نیم فصل دوم حفظ
شود و شانسشــان برای قهرمانی کم

نشود .شهرخودرو نیز شرایطی شبیهبه
ســپاهان دارد؛ با این تفاوت که بهجای
فدراســیون ،پرســپولیس چشــمش
بهدنبال «یحییگلمحمدی» سرمربی
این تیم است و شــهرخودروییها هم
با علم به اینکه زورشان به پرسپولیس

رمضانی در کنار فرهاد روی نیمکت

داماد حجازی سرپرست استقالل شد

«سلطانفینالها»

پارگی رباط صلیبی «دمیرال»
تایید شد

naslfarda

بالتکلیفی بیسابقه در فوتبال ایران ادامه دارد

آس :زینالدین زیدان
درخشــش و قهرمانی در مسابقه ســوپر کاپ
اسپانیا سبب شد تا یک رســانه محلی به زیدان
لقب «ســلطان فینالها» دهد .زیدان ،بهعنوان
سرمربی رئال مادرید ،فاتح سوپرکاپ باشگاههای
اسپانیا شد .او در مســابقه نهایی این جام برابر
اتلتیکومادرید بعد از تســاوی در وقت معمول و
اضافه ،در ضربات پنالتی برنده شد و یک قهرمانی
دیگر را به مجموعه افتخاراتش اضافه کرد .زیدان
پیشتر در نقش مربی فاتح اللیگا در فصل-2017
 ،2016سوپر کاپ  3 ،2017فتح لیگ قهرمانان
اروپا ،یک قهرمانی سوپر کاپ اروپا و دو قهرمانی
جام باشگاههای جهان شده بود .روزنامه آس در
تحلیلی که به همین مناسبت منتشر کرد ،وی را
سلطان فینالها خواند.

naslefardanews

عکس  :خبر آنالین

در شــرایطی که مرتضی تبریزی طی روزهای
گذشته به صورت مرتب در تمرینات آبیپوشان
حضور پیــدا کرده ،امــا این بازیکن خواســتار
رضایتنامه از اســتقالل شــده و در این زمینه
حتی فرهاد مجیدی نیز موافقــت خود را اعالم
کرده است .البته مسئوالن باشگاه استقالل تا این
لحظه رضایتنامه تبریزی را صادر نکردهاند و از او
خواستهاند باشگاه آیندهاش را معرفی کند.

درکنــار تیم ملــی فوتبال ایــران که
هنوز ســرمربی جدید خود را نشناخته
است،پرســپولیس ،شــهرخودروی
مشهد،سپاهان و ذوبآهن اصفهان نیز
در بحث ســرمربی همچنان بالتکلیف
هستند.
از تیم ملی فوتبال ایــران که در مقطع
حساســی قرار دارد گرفته تا چند تیم
دیگر ،هنوز نمیدانند مربیان آنها در
نیم فصل دوم چه کسانی هستند؛ این
درحالی است که اســتقالل نیز تا چند
روز پیــش در همین شــرایط بود و به
تازگی ســرمربی جدیدش را شناخته
است.
یک تصمیم اشتباه از سوی فدراسیون
فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی
و روند نامناســب تیم ملی در مسابقات
انتخابی جام جهانی که ناشی از همین
کنونی
آشفتگی
انتخاب اشتباه بود ،در
ِ
ِ
فوتبــال ایــران و باشــگاهها بیتأثیر
نیست.
دود تصمیم اشتباه آن روز فدراسیون،
امروز در وهله نخست به چشم باشگاه
سپاهان میرود .باشــگاهی که با یک
انتخاب درســت بــرای نیمکتش ،در
بین مدعیــان قرار دارد و حاال چشــم
فدراسیون بهدنبال ســرمربی این تیم
است .کاندیدا شــدن «امیر قلعهنویی»
برای هدایت تیم ملی ،ســپاهان را در
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سومین سرپرست اســتقالل در لیگ نوزدهم کسی
نیست جز داماد اســطوره فقید این باشگاه که قرار
است درکنار سرمربی جدید روی نیمکت بنشیند.

نقد

بعد از کنار رفتن جواد زرینچه از سمت سرپرستی که
ترکشهای قهر «استراماچونی» دامنگیر این چهره
مشهور سالهای گذشته باشگاه شد ،ستار همدانی
با حکم سرپرست موقت باشگاه برای یکی دو هفته
این سمت را برعهده گرفت؛ اما این همکاری نیز دوام
چندانی نداشت تا با انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان
سرمربی و جانشین استراماچونی ،همدانی هم عطای
کار در سمت سرپرستی استقالل را به لقایش بسپارد.
با گذشــت نزدیک به  10روز از کنــار رفتن دومین
سرپرســت ،گزینههای زیادی برای نشستن در این

پیشکسوت باشگاه استقالل عنوان کرد:

صندلی مطرح شد که در نهایت باشگاه با هماهنگی
سرمربی جدید روی سه گزینه به جمعبندی نهایی
رسید که شانس اول به داماد مرحوم «ناصرحجازی»
داده شد تا او این سمت دشوار و تعیین کننده را در
کنار فرهاد مجیدی برعهده بگیرد.
سعید رمضانی ،بازیکن سابق تیمهای فوالد و سپاهان
بهعنوان یکــی از بازیکنان خوشاخــاق و مؤثر در
فوتبال ایران شناخته میشود .او که همدوره بسیاری
از ســتارههای صاحبنام ســپاهان ازجمله محرم
نویدکیا بود و عنوان قهرمانی لیگ را با تیم محبوب

المپیک

Sport

نخواهد رسید ،آخرین تالشهای خود
را برای حفظ ســرمربی خــود به خرج
میدهند.
تفاوت شهرخودرو با ســپاهان در این
اســت که آنها تقریباً «پلن  »Bدارند
تــا در صــورت جدایــی گل محمدی
کمتر غافلگیر شــوند .هرچند اجرای
پلن Bبرای این تیم تبعاتی در بر خواهد
داشت ،اما برنامه داشتن همراه با غرامت
بهتر از بی برنامگی و غافلگیری است.
پرسپولیس دیگر تیم مدعی و بالتکلیف
روی نیمکت است .سرخها که به تازگی
با مربی آرژانتینــی قطع رابطه کردهاند
چشم به یحیی گلمحمدی دارند و گل
محمدی هم فع ً
ال تحت قرارداد تیم شهر
خودرو است که خود این تیم هم در بین
مدعیان قرار دارد.
ذوبآهنیها هم که قبــل از نیمفصل
به همــکاری بــا منصوریــان خاتمه
دادند ،بهرغــم مذاکره بــا چند گزینه
هنــوز گزینــه نهایی شــأن را معرفی
نکردهاند.
درحالیکه چیزی از تعطیالت نیم فصل
باقی نمانده ،پرسپولیس ،شهرخودرو،
سپاهان و ذوبآهن در بالتکلیفی به سر
میبرند و تیم ملی ایــران را هم باید به
جمع این تیمها اضافه کرد تا مشخص
شــود حال فوتبال ایران در کل خوب
نیست.

نصف جهان تجربه کرده است ،حاال بهعنوان نماینده
اسطوره فقید استقالل قرار است سهمی روی نیمکت
رهبری آبیها در ادامه لیگ نوزدهم داشته باشد.
با این انتخاب و انتصاب ،سرپرست موقت باشگاه از
ســتار همدانی همچنان در چارت مدیریتی باشگاه
بهره خواهد برد تاجاییکه شنیده میشود سرپرست
سابق اســتقالل این بار قرار اســت بهعنوان معاون
کمیته اقتصادی باشگاه مشغول به کار شود تا شرح
وظایف متفاوتی داشته باشد .ستار که رابطه نزدیکی
با اســماعیل خلیلزاده دارد ،از ایــن پس در بحث
درآمدزایی و جذب اسپانسرهای مالی فعالیتهای
اقتصادی را بهجای ورزشی در دســتور کار خواهد
داشت.

تیرانداز المپیکی ایران:

انتقاد پیشکسوت استقالل به انتصابات اخیر باشگاه

میتوان به کسب مدال امیدوار بود

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت :از عملکرد مدیران باشگاه شگفتزده هستم چون تا ساعاتی دیگر پنجره نقل
و انتقاالتی بسته میشود اما آنها بهدنبال حکم زدن هستند.
محمد نوری اظهار داشــت :نمیدانم مدیران باشگاه اســتقالل چه کار میکنند و چرا همیشه با تمصمیات
یسازند درحالیکه این تیم از کمبود بازیکن رنج میبرد و ساعاتی دیگر پنجره نقل
عجیبشان ما را شگفتزده م 
و انتقاالت بسته میشود ،آنها به فکر حکم زدن برای افراد هستند.
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد :برای سعید رمضانی احترام قائلم اما به انتخاب او به عنوان سرپرست انتقاد وارد
میکنم .رمضانی با کدام سابقه در استقالل سرپرست این تیم میشود؛ در حالی که خود استقالل پیشکسوتان
زیادی دارد که واجد شرایط هستند.
عضو پیشین کمیته فنی آبیپوشان تاکید کرد :تکرار میکنم رمضانی انسانی متشخص و قابل احترام است اما
او سابقهای در استقالل ندارد و مدیران باشگاه باید با وسواس بیشتری دست به انتخاب سرپرست میزدند.
نوری با انتقاد از عملکرد مدیریت باشگاه در نقل و انتقاالت گفت :تنها جذب ارسالن مطهری و یک بازیکن خارجی
امتحان پس نداده برای مدیران این مجموعه نمره قبولی نیست .تیم در پستهای مختلف به بازیکن نیاز داشت.
در نیم فصل دوم بازیها فشردهتر میشود و این تعداد بازیکن اص ً
ال برای مدعی بودن کافی نیست؛ اما انگار در
باشگاه ما هیچکسی به فکر این موضوع نیست و هر کسی ساز خودش را می زند.
وی افزود :امیرحسین فتحی در حالی از مدیرعاملی استعفا داد که هنوز عضو هیئت مدیره است و آن چیزی که
ما میبینیم هنوز اختیاراتش در حد مدیرعامل است و معادالت باشگاه را او تعیین میکند؛ این درست نیست.
به نظر میرسد برای ساکت کردن هواداران و منتقدان چنین تدبیر کردهاند که فتحی به ظاهر استعفا دهد اما
عم ً
ال مدیرعامل در سایه باشد.
نوری در خاتمه بیان داشت :روندی که ما از باشگاه میبینیم روزهای خوبی برای این تیم در نیم فصل دوم قابل
تصور نیست .امیدوارم اشتباه کرده باشم اما بعید است در پایان این فصل باز هم حسرت قهرمانی برای ما باقی
نمانده باشد.

تیرانداز المپیکی ایران در مورد اردوهای آمادهســازی تیم ملی در راه المپیک توکیــو گفت :هر چند اردوها
منسجمتر شده است اما هنوز تا زمانی که شکل المپیکی به خود بگیرد ،فاصله دارد.
«جواد فروغی» تیرانداز المپیکی ایران که در مسابقات تپانچه بادی قهرمانی آسیا ،سهمیه المپیک  ۲۰۲۰و
مدال برنز آسیا را کسب کرد ،مدتی است تمرینات آمادهسازی خود را برای حضور در المپیک آغاز کرده است.
او در یکی از بیمارستانهای تهران پرستار است و در طبقه منفی دو همان بیمارستان تیراندازی را آغاز کرد اما
اکنون سهمیه یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی را گرفته است.
فروغی در مورد کسب ســهمیه المپیک  ۲۰۲۰بیان کرد :این سهمیه را در مسابقات قهرمانی آسیا که آخرین
مسابقه برای کسب سهمیه بود ،گرفتم .تمام کشورها با قدرت شرکت کرده و به گونهای روی چینش نیروهایشان
تمرکز کرده بودند که سهمیه بگیرند.
او در ادامه افزود :از کسب سهمیه خوشحال هستم .این اولین سهمیه در تاریخ تیراندازی ایران است که با کسب
مدال همراه بود .ما سهمیههای دیگری هم داشتیم اما ضمن اینکه سهمیه گرفتم مدال آسیایی هم کسب کردم
که به نوعی تاریخساز شده است؛ به همین دلیل خیلی خوشحال هســتم و امیدورام که در المپیک هم مدال
بگیریم.
این تیراندازی در مورد مدال آوری در المپیک بیان کرد۹۵ :درصد حریفان اصلی ما آسیایی و از کشورهایی چون
کرهجنوبی ،چین و هند هستند ،در قارههای دیگر تیرانداز مطرح کمتری داریم که در درجه دوم اهمیت هستند.
در مسابقات آسیایی رقابتی جانانه با این کشورها داشتیم و خوشبختانه آنها را کنار زدیم؛ به گونهای که با کسب
مدال سهمیه المپیک را به دست آوردیم.
او در ادامه افزود :به نوعی میتوان گفت که در قطر نوعی مسابقات جهانی داشتیم و سندش این است که در همین
مسابقات یک تیرانداز از کرهشمالی رکورد المپیک را شکست .سطح مسابقات فوقالعاده باال بود؛ به گونهای که
دو نفری را که من پشت سر گذاشتم دارای طالی المپیک بودند بنابراین اگر همین نفرات را در المپیک داشته
باشیم ،میتوان به کسب مدال امیدوار بود.

زبیر نیکنفس
به فوالدخوزستان پیوست

هافبک سابق ذوبآهن با عقد قراردادی تا پایان
فصل شاگرد جواد نکونام شد .تیم فوالدخوزستان
در راستای تقویت خود با «محمدزبیر نیکنفس»
به توافق رسید تا این هافبک که در نیمفصل اول
در تیم ذوب آهن حضور داشــت ،شاگرد نکونام
شود .وی سابقه بازی در تیم صنعت نفت آبادان و
تیم ملی جوانان را دارد و چندی پیش با ذوبآهن
قطع همکاری کرده بود.

ورزش

بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس برای ثبت رسمی قراردادش در هیئت فوتبال تهران حاضر
می شود.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :اگر
گلمحمدی بخواهد در پرسپولیس
خواهم ماند و به فعالیتم ادامه خواهم داد
زیرا برای من موفقیت و سرافرازی تیم
محبوبم از هر چیز دیگری مهمتر است.

تحلیل
ادامه از صفحه یک...

اما آیا قهرمانی در آســیا افتخــار بزرگی برای
کشوری است که به دنبال قرار گرفتن در جمع
چهار تیم برتر جهان است؟
تیم ملی ایــران با هدایــت «کوالکوویچ» در
مســابقات قهرمانــی جهــان  ۲۰۱۸به مقام
ســیزدهم رســید؛ هفت پله پایینتر از دوره
گذشــته آن هم در شــرایطی که قرعه بسیار
مناســبی داشــت و بر اســاس برنامهریزی
فدراســیون ،قرار بود در جمع چهار تیم برتر
قرار بگیرد.
کوالکوویچ در سال  ۲۰۱۹هم هدایت تیم ملی
در جام جهانی را بر عهده داشت و این بار با چهار
برد از یازده بازی ،در میان دوازده تیم هشــتم
شد .در این مسابقات هم قرار بود ایران در میان
چهار تیم برتر قرار بگیرد.
هدف فدراسیون والیبال برای المپیک ۲۰۲۰
هم قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر اســت.
در واقع برای فدراسیون ،کسب سهمیه المپیک
بدیهی فرض شده است و دستاورد مهمی نبوده
تا حتــی آن را به عنوان یک هــدف در ردیف
قهرمانی در آسیا قرار دهد .مشخص نیست چرا
کوالکوویچ چنین از رســیدن به این موفقیت
خوشــحال شــده که منتقدانش را به سکوت
دعوت میکند.
والیبال ایران پیش از حضور ایگورکوالکوویچ
هم از سطح آســیا گذشــته و به یک قدرت
تــازهوارد در جهان تبدیل شــده بــود .برای
فدراسیون بینالمللی هم تیم ملی ایران یک
تافته جدابافته در قاره آسیا محسوب میشود.
ساعتی پیش از آغاز مسابقه نهایی میان ایران و
چین ،فدراسیون جهانی والیبال با انتشار پستی
در شــبکههای اجتماعی خود ،به اســتقبال
المپیکی شــدن ایران رفت .برای همه بدیهی
بود که ایران کار خیلی دشــواری برای کسب
این سهمیه ندارد.
کوالکوویچ در این چهار سال چه
کرده اســت که بــه منتقدانش
«هیس» نشان میدهد؟!
ایران در این ســالها حتی یک بار هم مقابل
تیمهای درجه یک دنیا یعنــی برزیل ،ایتالیا،
روسیه ،آمریکا و لهســتان پیروز نشده است
مگر اینکه این تیمها با تیم دوم یا سوم خود به
میدان آمده باشند .حتی اگر عادت به شکست
مقابل تیمهای سطح اول جهان را هم فراموش
کنیــد ،کوالکوویچ مقابل تیمهای آســیایی
هم یک تیم مقتدر نداشــته اســت .تیم ملی
والیبال ایران در فینال بازیهای آسیایی ۲۰۱۰
گوانگجو مقابل ژاپن باخت و پس از آن همیشه
این تیم را شکســت میداد تا اینکه در لیگ
ملتهای  ،۲۰۱۸پس از هشــت سال مقابل
ژاپن مغلوب شد .کوالکوویچ این اتفاق را در جام
جهانی  ۲۰۱۹هم تکرار کرد .در ست سوم بازی
ایران و ژاپن در جام جهانی ،ایران با نتیجه ۲۵
بر  ۱۳باخت .از آخرین باری که یک ست بازی
دو تیم با این نتیجه به پایان رسیده بود ۹ ،سال
میگذشت .با این شرایط مشخص نبود که اگر
ژاپن میزبان المپیک  ۲۰۲۰نبود و در مسابقات
انتخابی به میدان میرفت ،آیا والیبال ایران به
همین سادگی سهمیه المپیک را میگرفت تا
کوالکوویچ دست روی بینی بگذارد و منتقدان
را به سکوت دعوت کند؟
چین هم که میزبان مسابقات انتخابی المپیک
بود و خیلی راحت مقابل تیم ملی ایران تسلیم
شد ،آخرین بار در سال  ۲۰۱۰و در رقابتهای
انتخابی لیگ جهانی ایران را شکست داده بود.
آخرین بــاری که چین از والیبال ایران ســت
گرفت ،به فینال مسابقات قهرمانی آسیا در سال
 ۲۰۱۱بازمیگردد .از آن زمان تاکنون همیشه
چین مقابل ایران سه بر صفر بازنده بوده است.
این اتفاق تکراری چه دستاورد ویژهای است که
سرمربی تیم ملی را چنین از خود بیخود کرد؟
در جام جهانی  ،۲۰۱۹تیــم ملی ایران مقابل
مصر باخت ،آن هم پس از هشــت ســال .در
سالهای پیش از آن ،والیبال ایران حتی وقتی
با تیم دوم خود هم مقابل مصر قرار میگرفت به
سادگی پیروز میشد.در نیمهنهایی مسابقات
انتخابی المپیک ،تیم ملی ایران بهشدت مقابل
کرهجنوبی دچار مشــکل شــده بود .در ست
پنجم ،ایران  ۱۱بر  ۶پیش بــود اما کرهایها
جان دوبارهای گرفتنــد و کار را تا امتیاز  ۱۳بر
 ۱۲به سود ایران هم رساندند .سرمربی تیم ملی
دو بار با درخواست وقت استراحت تالش کرده
بود حریف را متوقف کند اما ناکام مانده بود .در
این لحظه سعیدمعروف،کمر خود را به نشانه
درد گرفت و برای لحظاتی ،بازی را متوقف کرد.
همین توقف دوباره شرایط را به سود ایران تغییر
داد .اگر همین کمردرد مصلحتی نبود ،شاید
امروز کره جنوبی به سهمیه المپیک میرسید و
فرد دیگری مجبور بود سکوت کند ،نه منتقدان
کوالکوویچ.

