اخبار ورزشي
کیروش ارزانترین و سودآورترین مربی تاریخ
فوتبال ایران!  محمد سر رشته داري
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران
که به واس���طه مبلغ ق���راردادش بارها
مورد انتقاد مخالفان���ش قرار گرفت ،با
دومین صعود پیاپی به جام جهانی حاال
سودآورترین مربی ایران است.
بیش���ترین انتقاد از کارلوس کی روش
مربوط به قرارداد گرانقیمت این مربی
بود .کی روش بارها توسط پیشکسوتان
فوتبال ایران متهم ش���د به گران بودن
و هزینه زیاد روی دس���ت فوتبال ایران
گذاشتن ،حال پرسش این است که آیا
این حرفها درست بود یا غلط؟
بیش از  ۴۰میلیارد تومان درآمد اولیه
تیم مل���ی ایران از صعود به جام جهانی
فوتبال بوده اس���ت ،در واقع این عدد منهای پول آماده س���ازی و تدارکات و البته منهای
درآمدی است که فیفا به باشگاههایی که صاحب بازیکن در تیمهای ملی کشورشان هستند
پرداخت می کند که با احتس���اب این اعداد درآمد فوتبال ایران حتی بیشتر از این مبالغ هم
خواهد بود.
همه آنها که تصور می کردند کی روش مربی گرانی اس���ت باید بدانند که این مربی پرتغالی
های خودش را ،همه دس���تمزدهایی که گرفته و حتی بیش از آن را برای
تقریبا همه هزینه
فوتبال ایران جبران کرده اس���ت .در واقع کی روش مفيدترين مربی تاریخ فوتبال ایران هم
می تواند باش���د چون او به عبارتی  ۶و به شایعه ای  7/5میلیارد تومان دستمزد ساالنه می
گیرد که در همه چهار سال گذشته این عدد می شود چیزی حدود  ۳۰میلیارد تومان.
درس���ت که نگاه کنیم متوجه می ش���ویم که این مربی بیش از  ۱۵میلیارد تومان هم برای
فوتبال ایران منهای درآمد خودش س���ود گذاشته است و فراموش نکنید که او در دوره قبل
ه���م مربی تیم ملی فوتبال ایران بوده و همین درآم���د و همین هزینهها را ر دوره قبل هم
داشته اس���ت و آنجا هم چیزی نزدیک به  ۱۵میلیارد تومان برای فوتبال ایران درآمد زایی
کرده است که جمعا این دو عدد با هم می شوند  ۳۰میلیارد تومان.
های آماده سازی را چه با این مربی و هر مربی دیگری فوتبال ایران داشته است
تدارکات و هزینه
و فرقی ندارد حتی در دوره برانکو که البته با این مربی هم به جام جهانی صعود کردیم اردوی بلند
های تدارکاتی بزرگی را هم انجام دادیم که بسیار هم
مدتی در اتریش و در قلب اروپا داشتیم و بازی
گران بود اما برای همین کی روش اردوهای ارمنستان و امارات را عمال لغو کردیم.
اینها آمار است ،اعداد است ،علم است و سفسطه الزم ندارد .کی روش نه تنها هزینه ای روی
دس���ت ما نمی گذارد بلکه با درآمدهای میلیاردی از صعود به جام جهانی ،از اسپانسرهای
قدرتمندتری که سراغ فوتبال ایران می آیند ،از ترانسفر بازیکنان به کشورهای دیگر که زیر
دس���ت او اوج می گیرند نيز سود سرشاری را برای فوتبال ایران رقم زده است که معادل آن
را در این سالها نداشته ایم.
بارها برای مربیان ارزانتر هزینه کرده ایم ،آن هزینهها هم خیلی کمتر از این مبلغ نبوده اند،
اند اما نه خیلی زیاد اما برگش���تی برای فوتبال ایران نداشته ایم .حاال با کی
البته ارزانتر بوده
روش نه تنها پولی هزینه نکرده ایم بلکه درآمد زایی درستی هم داشته ایم.
پیشکسوتان و کارشناسان منتقد این مربی را حاال عودت می كنیم به منصفانه خواندن این
اع���داد و از آنها خواهش می کنیم برای آینده درس���تتر نقد کنند و چراغ راه فوتبال ایران
باشند نه چوبی الی چرخ.

حسرت ایران چگونه سه ساله شد؟

های
تیم ملی والیبال ایران در حالی از راهیابی به مرحله فینال بیست و هشتمین دوره رقابت
لیگ جهانی بازماند که با روزهای خوبش در این مسابقات فاصله زیادی پیدا کرده است.
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به گزارش خبرنگار مهر ،پرونده لیگ جهانی والیبال در س���ال  ۲۰۱۷با انجام بازی ایران و
روسیه بسته ش���د ،لیگی که آخرین بار زمان کواچ به دل ما نشست و رتبه چهارم را کسب
کردیم .با توجه به اینکه همیش���ه مسابقات بعد از المپیک رنگ و بوی متفاوتی دارد همگان
منتظر شروع لیگ جهانی والیبال و نمایش مدعیان بودند.
ایران هم از این قاعده مس���تنی نبود و با تغییر سرمربی که البته کار جدیدی برای والیبال
ایران نیست گام در این تورنمنت جذاب گذاشت .حضور  ۹ساله ایگور کوالکویچ در تیم ملی
صربستان و کار با ستارگان مطرح والیبال دنیا این امید را در دل خانواده والیبال زنده کرد که
می توان بعد از رفتن والسکو بار دیگر تیم ملی را با یک سرمربی منظم و با دیسیپلین دید.
سرمربی تیم ملی که قبل از قبول سرمربیگری ایران از خداحافظی شهرام محمودی و مهدی
مهدوی با خبر بود با همکاری پیمان اکبری دستیار اول خود لیست جدید تیم ملی را اعالم
کرد ،لیستی که برخالف اکثر تیمهای حاضر در لیگ جهانی اثری از جوانگرایی در آن دیده
نمی شد .کوالکوویچ که خودش مدعی اس���ت در تغییر نسل تیمهای والیبال و استفاده از
بازیکنان جوان ید طوالیی دارد به چند دلیل ریس���ک نکرد و به ترکیب همیشگی و تکراری
ایران دست نبرد .شاید کسب نتیجه و یا نداشتن شناخت کافی از بازیکنان ایرانی مهمترین
دالیل او برای لیستش بود.
لیگ جهانی شروع شد و تیم ملی کشورمان در هفته اول با تیمهای برزیل ،ایتالیا و لهستان
همگروه بود .دو شکس���ت مقابل برزیل و ایتالیا که البته با بازی نسبتا بد ملی پوشان همراه
بود همان ابتدا کام والیبالیها را تلخ کرد و البته صدای مخاطبان والیبال که "این مربی هم
به درد ما نمیخورد" را درآورد .بازی س���وم و تقابل با لهستان امیدها را زنده کرد ،کوالکویچ
مجبور بود در غیاب معروف ،غالمی و موسوی مصدوم از امیدهای آینده دار والیبال استفاده
کند .درخش���ش معنوی نژاد و سال افزون ،دی جورجی و شاگردانش را غافلگیر کرد و ایران
موفق شد  ۳بر یک لهستان قدرتمند را شکست دهد(.بازی هفته اول در ایتالیا).
تیم ملی والیبال کش���ورمان در هفته دوم لیگ جهانی میزبان شد و حضور پرشور هواداران
بار دیگر در تاالر آزادی بازیکنان را ش���ارژ روحی کرده بود اما این موضوع خیلی باعث نشد
تا بردهای مقتدرانه ای داش���ته باشیم .بلژیک و آرژانتین را با نتایج مشابه  ۳بر  ۲از پیش رو
برداشتیم و مقابل صربستان هم  ۳بر صفر مغلوب شدیم.
نمایش تیم ملی همانند هفته اول ضعفهایی داش���ت که اولین و مهمترین آن مش���کل
همیش���گی والیبال ما یعنی دریافت بود .کوالکوویچ حتی حاضر نشد تا اندكي هم به نظری
های والیبال ایران بوده اعتماد کند و به استفاده از امیر
افش���ار که از بهترین دریافت کننده
غفور نا آماده که تازه از بند مصدومیت خارج شده بود اصرار کرد.
هفته دوم در حالی به پایان رس���ید که هنوز روی کاغذ شانس راهیابی به جمع  ۶تیم پایانی
لیگ جهانی وجود داش���ت و باید در ادامه راه با تیمهای آمریکا ،لهستان و روسیه روبرو می
شدیم .این بار دیگر تماشاگر ایرانی حضور نداشت تا کمی موتور بازیکنان را گرم کند.
ایران در اولین گام با آمریکا بازی کرد و با ارائه یک نمایش بس���یار ضعیف هم در بحث فنی
و هم در بحث روانی  ۳بر صفر مغلوب ش���د .این در حالی بود که آمریکا مت اندرسون ،دیوید
ها یک
لی ،آدان راسل و چند بازیکن دیگر خود را کنار گذاشت و پیج بازیکن  ۲۳ساله یانکی
تنه تیم ما را شکست دادند.
ایران در دومین بازی هفته سوم رو در روی لهستان قرار گرفت .ایران دو هفته پیش این تیم
را در ایتالیا شکس���ت داده و این بار در کشور لهستان میهمان عقابهای قرمز اروپا بود .شاید
های کوالکوویچ زودتر انجام می ش���د بهتر ظاهر می شدیم ولی باز هم همانند
اگر تعویض
مصاف با آمریکا  ۳بر صفر مغلوب شدیم تا برای سومین سال پیاپی حسرت حضور در مرحله
نهایی لیگ جهانی به دل خانواده والیبال بماند.
در مقابل روس���يه هم حرف خاصي براي گفتن نداشتيم و بازي را واگذار كرديم .از سرمربی
جدید تیم ملی انتظار معجزه نداریم و این حق را به او می دهیم که شکس���تهای تیم ملی و
خوب بازی نکردن بازیکنانش را با نداشتن شناخت کافی از تیم ملی توجیه کند اما انتطارات
از والیبال باال رفته و دیگر این جمله که گرفتن حتی یک س���ت از تیمهای قدرتمند آرزوی
ما بوده هم هواداران والیبال را قانع نمی کند.
های با تجربه نیاز به جوانانی همانند
به نظر می رس���د این تیم ملی در کنار ستارگان و چهره
معنوی نژاد دارد تا روح تازه ای به تیم بدمند تا دوباره ش���ادابی را در بازی تیم ملی شاهد
باش���یم .کوالکویچ دیگر بازیکنان تیم ملی را به خوبی می شناسد و باید دید در ادامه راه و
مس���ابقات پیش رو آن چهره ای که همه از والیبال ایران انتظار دارند را شاهد خواهیم بود
یا خیر.

نخستین تجربه زنان دراگون بوت
در رقابتهای قهرمانی جهان

رئی���س انجمن دراگون بوت از اعزام تیم ملی زنان ایران برای نخس���تین با ر به رقابتهای
قهرمانی جهان در فرانسه خبر داد.
محمدکنی رئیس انجمن دراگون بوت گفت :این رقابتها هر دو س���ال یک بار و در ردههای
س���نی  18و  24سال برگزار می ش���ود و در این دور فرانسه از شش تا 11مرداد ماه امسال
میزبان این مسابقات است.
وی افزود :این تیم منتخب مقام آوران مسابقات زیر  23سال قهرمانی کشور در سال گذشته
است که تاکنون در دو اردوی آماده سازی حضور یافته است.
رئیس انجمن دراگون بوت اضافه کرد :منتظر صدور مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش

