
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

بلندقامتان به چین رسیدند

مســابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 
توکیو در گروه مردان از 17 تا 22 دی  با حضور 
هشــت تیم به میزبانی کشــور چین در شهر 
جیانگمن پیگیری می شــود. تیم ملی والیبال 
ایران نیز که در گروه نخست دور مقدماتی این 
رقابت ها با تیم های چین، قزاقستان و چین تایپه 
هم گروه اســت، صبح دیروز پس از سفری 12 
ساعته به شهر میزبان این رقابت ها رسید. تیم 
ایران به مدت سه روز تمرینات خود را در سالن 
تمرین و مسابقات این رقابت ها پیگیری خواهد 
کرد و روز سه شنبه 17 دی در نخستین مسابقه 
خود به مصاف چین تایپه می رود. ملی پوشــان 
کشورمان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این 
هفته و در بازی های دوم و سوم دور مقدماتی خود 
به ترتیب با تیم های قزاقستان و چین )میزبان( 
بازی خواهند کرد. در همین راستا فدراسیون 
جهانی والیبال نســبت به هم گروهی تیم ملی 
ایران و چین در رقابت هــای انتخابی المپیک 
قاره آسیا، واکنش نشان داد:»تیم  ایران قهرمان 
قاره آسیا نیز در این گروه حضور دارد که در تنها 
حضورش در المپیک )201۶ ریو(، جایگاه پنجم 
را به دســت آورد. ایران نیز تصمیم دارد برای 
دومین بار راهی این رقابت ها شــود. تیم های 
قزاقستان و چین تایپه هم در این گروه هستند 

که تا کنون به المپیک نرسیده اند.«
    

دغدغه لیگی ورزش المپیکی
شمشیربازی ســابر در ســال های اخیر به 
موفقیت های زیادی از کسب مدال جهانی گرفته 
تا حضور بین پنج تیم برتر دنیا دست پیدا کرده. 
این تیم اکنون هم یکی از امیدهــای ایران در 
المپیک 2020 برای کسب مدال است ولی با این 
حال در داخل با مشکالتی عجیب دست و پنجه 
نرم می کند.  این مشــکالت تا حدی است که 
ملی پوشان دیگر از خیر بیان شان گذشتند. مثل 
بحث نداشتن سالن تخصصی که سال هاست 
مورد بحث اســت و هنوز هم به نتیجه نرسیده. 
حاال هم لیگ به گالیه های شمشیربازان اضافه 
شــده که اصال خبر ندارند خبری از رقابت های 
باشگاهی هست یا نه! مجتبی عابدینی کاپیتان 
تیم ملی سابر در این باره عنوان کرد:»ابتدا گفتند 
لیگ قرار است مهر برگزار شود بعد آبان و آذر را 
به عنوان زمان برگزاری لیگ مشخص کردند. اما 
االن نیمه دی است و هیچ خبری از لیگ نیست. 
متاسفانه استقبالی از لیگ نشده و ورزشکاران از 
این موضوع بسیار ناراحت هستند. این در حالی 
اســت که لیگ می تواند هم از لحاظ مالی و هم 
تکنیکی کمک زیادی به ورزشکاران کند.« او 
درباره اینکه خودش با تیمی صحبتی نداشته، 
تاکید کرد:»اصال تیمی نیســت که بخواهیم 
صحبت کنیم و معلوم نیســت قرار اســت چه 

اتفاقی بیفتد.«
    

 نحوه انتخاب آزادکاران 
برای آسیایی

ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشــتی آزاد 
نحوه انتخاب ترکیب نفرات این تیم برای حضور 
در رقابتهای قهرمانی آسیا در هند را تشریح کرد. 
وی گفت:»مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای 
2۹ بهمن تا چهار اسفند در دهلی نو کشور هند 
برگزار خواهد شد که طبیعتا این مسابقات از نظر 
جایگاه ما در قاره آســیا از اهمیت نسبتا باالیی 
برخوردار اســت. ما در نظر داریم با جمع بندی 
عملکرد آزادکاران بعد از رقابت های جام تختی 
و تورنمنــت ایتالیا، ترکیب اصلــی اعزامی به 
قهرمانی آســیا را نهایی و مشخص کنیم.« وی 
افزود:»با توجه به این موضوع می توان دریافت 
که رقابت های جام تختی چه اهمیتی برای کادر 
فنی و همچنین کشتی گیران مدعی دوبنده تیم 
ملی دارد. مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای 
2۹ بهمن تا چهار اسفندماه در دهلی نو کشور 
هند برگزار خواهد شد و بعد از این رقابت ها هم 
باید در مسابقات گزینشی المپیک سهمیه های 
باقیمانده را کســب کنیم.« نخستین میدان 
گزینشی و کسب سهمیه المپیک 2020 در قاره 
آسیا ۸ تا 10 فروردین در شهر شیان چین برگزار 
می شــود. در همین راســتا کادر فنی حساب 
ویژه ای روی این رقابت ها باز کرده و قصد دارد 
چهار سهمیه باقیمانده از ۶ سهمیه المپیک را 

در همین میدان آسیایی کسب کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

داســتان کش دار اســتراما و 
اســتقالل، دیگر تمام شده و حاال 
»فرهاد مجیدی« هدایت آبی ها را 
در ادامه راه لیگ نوزدهم بر عهده 
خواهد داشت. او حاال در مسیر همه 
مربیان جوانی قرار می گیرد که زمانی 
هدایت یکی از دو باشــگاه بزرگ 
فوتبال ایران را بر عهده داشته اند. 
بعضی از این مربی هــا، قهرمان 
باشگاه شان شدند و بعضی های دیگر 
در نقش قربانی فرو رفتند. اینکه 
فرهاد به کدام یک از این گروه ها تعلق 
دارد، دیر یا زود مشخص خواهد شد. 
فعال تنها حقیقت مهم در مورد این 
مربی، دشــواری های کار او در این 

جایگاه خواهد بود.

    
علیرضا منصوریان

پیــش از فرهــاد، او آخرین مربی 
جوانی بود که ســرمربی استقالل شد. 
منصوریان البته در زمان انتخاب شدن 
به عنوان سرمربی آبی ها، تجربه ای به 
مراتب بیشتر از امروزِ مجیدی داشت. 
منصوریــان با تجربــه کار در تیم ملی 
امید، دستیاری در تیم ملی بزرگساالن 
و البته کار در باشگاه نفت تهران، روی 
نیمکت استقالل نشست و کم تر از یک 
فصل و نیم در این تیــم دوام آورد. او که 
در لیگ برتر چهاردهــم تا یک قدمی 
قهرمانی با نفت تهران رفته بود، شروع 
امیدوارکننده ای در استقالل نداشت. 
علیمنصور به تدریج راهش را پیدا کرد و 
در نیم فصل دوم، تیم خوبی برای باشگاه 
ساخت اما در شروع فصل بعدی، دوباره به 

سراغ همان فرمول های اشتباه گذشته 
رفت و ســرانجام پــس از هفت هفته، 
جایش را به وینفرد شفر داد. منصوریان 
مدتی پس از استقالل، سرمربی ذوب 
آهن شد و کم تر از یک ســال بعد، این 

باشگاه را نیز به اجبار ترک کرد.
امیر قلعه نویی

درســت در 40 ســالگی، به عنوان 
سرمربی باشگاه استقالل انتخاب شد. امیر 
که یکی از چهره های اسطوره ای باشگاه 
بود، سابقه کار کردن در جمع آبی ها به 
عنوان مربی موقت را داشــت. ژنرال با 
یک برنامه »سه ســاله« به استقاللی ها 
ملحق شد و همان طور که وعده داده بود 
در پایان سومین سال، توانست تیمش 
را قهرمان لیگ برتر کند. او از اســتقالل 
مستقیما به تیم ملی رفت و تجربه موفقی 
در این تیم نداشت. ژنرال دوباره به جمع 

آبی ها برگشت و این بار توانست در لیگ 
برتر هشتم، تیمش را به دومین قهرمانی 
لیگ برتر برساند. پرافتخارترین مربی 
ایرانی تاریخ لیگ برتر، سومین قهرمانی 
با استقاللی ها را نیز در لیگ برتر دوازدهم 
جشن گرفت. هرچند که دو فصل بعدی 
بــرای او و تیمش، پر از کابــوس بودند. 
هنوز هم در لیگ برتر، هیچ کس به جز 
امیرقلعه نویی موفــق به قهرمان کردن 

استقالل نشده است.
صمد مرفاوی

دســتیار ســابق امیرقلعه نویی در 
اســتقالل، پس از جدایی او به عنوان 
ســرمربی تیم روی نیمکت نشست. 
مرفــاوی در 42 ســالگی، بــه عنوان 
ســرمربی آبی ها انتخاب شد. تیم او در 
بخشی از لیگ، صدرنشــین بود اما در 
نهایت لیــگ را در رده چهارم جدول به 

پایان رســاند. او در آن مقطع، تنها یک 
فصل روی نیمکت باشگاه حضور داشت 
و پس از آن برکنار شــد. مرفاوی بعدها 
دوباره روی نیمکت باشگاه نشست و باز 
هم ثابت کرد که در قواره های کار کردن 
در باشــگاه پرهیاهویی مثل استقالل 
نیست. دوران مربیگری عبدالصمد در 
لیگ برتر، با چند شکست سریالی برای 

همیشه به پایان رسید.
یحیی گل محمدی

با وجــود تجربه ســرمربیگری در 
نساجی و صبا، یحیی به عنوان »دستیار« 
به کادر فنی مانوئل ژوزه اضافه شــد. از 
آن جایی که مربی پرتغالــی تنها یک 
نیم فصل در فوتبال ایــران باقی ماند، 
یحیی در نیم فصل دوم نقش سرمربی 
تیم را بر عهده گرفت. او پرسپولیس را به 
فینال جام حذفی رساند اما شکست در 
آن مسابقه، کاخ آرزوهای یحیی را خراب 
کرد. تجربه کار در پرسپولیس، به یک 
عقبگرد بزرگ برای این مربی تبدیل شد. 
هرچند که او بعدها در نفت، ذوب آهن، 
تراکتورســازی و پدیده، دوباره شمایل 

یک مربی بااستعداد را به تصویر کشید.
حمید استیلی

تجربــه هدایــت اســتیلی در 
پرسپولیس، یک کابوس تمام نشدنی 
برای این مربی بود. او که در طول چند 
سال نیمکت پرسپولیس را می خواست، 
با تصمیم حبیب کاشــانی پس از علی 
دایــی مربی قرمزها شــد. هــواداران 
پرســپولیس اما چنیــن تصمیمی را 
نپذیرفتند و از همان هفته اول، دست 
به تشویق علی دایی در ورزشگاه زدند. 
اســتیلی پس از چند مــاه فاجعه بار، 
سرانجام از نیمکت باشگاه برکنار شد. 
او که در چند تجربه بعدی مربیگری اش 
نیز شکســت خورده بود، ایــن روزها 

سرمربی تیم ملی امید ایران است.

علی دایی
مدتــی پــس از دوران تلــخ در 
تیم ملــی، دایی بدون تیــم ماند و از 
ســکوت نیز فاصله نگرفت. این مربی 
اما باالخره برگشــت و روی نیمکت 
پرسپولیس حضور پیدا کرد. رسیدن 
به دو قهرمانی متوالی در جام حذفی، 
دستاورد شهریار در این دوره کار در 
باشگاه پرســپولیس بود. او بعدها در 
یک مقطع دیگر نیز سرمربی سرخ ها 
شد و نتوانست در این تیم به موفقیت 

خاصی دست پیدا کند.
افشین پیروانی

پرسپولیس لیگ برتر هشتم، تیم 
عجیب و پرستاره ای بود. تیمی که لیگ 
برتر را به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
شروع کرد اما مدتی بعد، افشین قطبی 
از این باشگاه جدا شد و افشین پیروانی 
که دستیار اول او بود، به عنوان سرمربی 
روی نیمکت نشست. افشــین در 3۸ 
سالگی، هنوز فاقد تجربه کافی بود و به 
همین خاطر باشگاه به سراغ نلو وینگادا 
رفت. پیروانــی پس از چنــد ناکامی، 
دیگر به طور کلی قیــد مربیگری را زد 
و بعدها در پســت های متفاوت تری به 

پرسپولیس برگشت.

داستان هفت مربی جوان استقالل و پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر

بحران40سالگی!

اتفاق روز

سوژه روز

تا همین چند ســال قبل، هیچ کــس باور 
نمی کرد در آینده ای نزدیک، ستاره هایی مثل 
رونالدو، زالتان و لوکاکــو به صورت همزمان در 
ســری آ با هم رقابت کنند. این اتفاق اما حاال با 
بازگشت ایبراهیموویچ به فوتبال ایتالیا رخ داده 
اســت. این بهترین هدیه کریسمس ممکن به 
هواداران باشگاه میالن بوده است. ایبرا که زمانی 
در یوونتوس، اینتر و میالن به میدان رفته، حاال 
دوباره پیراهن روسونری را بر تن می کند. برای 
بســیاری از ســتاره های دنیای فوتبال، انتقال 
به »آمریکا« ایســتگاه آخر فوتبال حرفه ای به 
شمار می رود. ستاره هایی که راهی لیگ ام.ال.
اس می شــوند، دیگر در مســیر خداحافظی از 

فوتبال قرار می گیرند اما برای زالتان، همه چیز 
متفاوت با دیگران اســت. او برای مدتی در لس 
آنجلس گلکسی بازی کرد و درست وقتی همه 
در انتظار خبر خداحافظــی اش بودند، به قلب 
فوتبال اروپا برگشــت. همین چند روز قبل بود 
که کارلو آنچلوتی روی نیمکت باشگاه اورتون، به 
کنایه اعالم کرد که ایبرا دیگر بازدهی چندانی در 
فوتبال ندارد اما فوق ستاره سوئدی، به هیچ وجه 
نمی خواهد مستطیل ســبز را ترک کند. او در 
شروع نیم فصل دوم لیگ ایتالیا، بار دیگر پیراهن 
میالن را بر تن می کند. آخرین تجربه قهرمانی 
قرمز و مشــکی ها در فوتبال ایتالیا، با حضور و 
درخشــش این بازیکن رقم خورده است. حتی 

اگر این بهترین فصل فوتبال زالتان باشــد، باز 
هم قهرمانی میالن در ایــن فصل غیرممکن به 

نظر می رســد اما شاید جذب 
سوپراستاری در قواره های 
ایبرا، یــک دوران جدید را 
در میالن آغاز کند. حقیقت 

آن است که »تحول« 
میــالن، هرگز با 

جذب یــک بازیکن رقم نخواهــد خورد. حتی 
در اینتر هم تنها خریــد لوکاکو برای این تحول 
بزرگ کافی نبوده اســت. حضور زالتان در یک 
تیم بی ستاره، شاید تنها یک شروع دوباره برای 
باشگاه باشد. ایبرا به مهره های جوان تر تیم فشار 
می آورد و آنها را وادار به تالش بیشتر می کند. او 
در هر شرایطی از شکســت خوردن بیزار است 
و چنین چیزی را بــرای خودش نمی پذیرد. 
عالوه بر این حضور او، توجه بیشــتری را 
به طرف نبردهای این فصل میالن جلب 
می کند. بازگشــت زالتان بــه فوتبال 
ایتالیا، در درجه اول به ســود ســری آ 
خواهد بود. بدون تردید کری خوانی های 
او با رونالدو و دیگران به زودی کلید می خورد 
و فوتبال ایتالیا می تواند قراردادهای تلویزیونی 
بیشتری را به امضا برســاند. با این وجود زود 

است که این انتقال را، به معنای یک دگردیسی 
عظیم در باشگاه میالن بدانیم. روسونری در حال 
حاضر، مثل یک فیات قدیمی و زهواردررفته است 
که آرم فراری را با خرید زالتان روی آن نصب کرده 
باشند. باشگاه باید از این فرصت به بهترین شکل 
استفاده کند و چند ستاره دیگر را نیز به سن سیرو 
بکشاند. تغییر مداوم مالکیت و سرمربی، باید در 
باشگاه به پایان برسد و میالن باید برای رسیدن 
به موفقیت، طعم ثبات را بچشد. تا پایان دوران 
فوتبال زالتان، زمان زیادی باقی نمانده اما او هنوز 
می تواند مهره موثری در باشگاه باشد و حتی در 
پایان دوران فوتبالش نیز در نقش های دیگری به 
کار گرفته شود. مرد ماجراجو، دور دنیا چرخیده و 
دوباره به تیم سابقش برگشته است. او می خواهد 
غرور را به میالن برگرداند اما برای این کار، بیش 

از حد تنها به نظر می رسد.

آریا رهنورد

پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی از چند روز قبل باز شده و 
تنها چند باشگاه، خرید مهره های جدید را آغاز کرده اند. پنجره 
بعضی از تیم ها نیز با رای کمیته انضباطی و یا به خاطر بالتکلیفی 
نیمکت، همچنان بسته است. البته که همیشه یک پنجره بسته 
از یک خرید بنجل، مفیدتر به نظر می رسد. بدترین خریدهای 
نیم فصل اول لیگ برتر، کدام بازیکن ها بودند؟ در این گزارش، 

با آنها آشنا خواهیم شد.
جونیور براندائو

مرد برزیلی خط حمله پرسپولیس، ایران را بدون حتی یک 
گل زده ترک کرد. عملکرد ایــن بازیکن در لیگ نوزدهم آنقدر 
فاجعه بار و ناامیدکننده بود که هواداران پرســپولیس، حتی 
پرداخت جریمه برای فسخ قراردادش پیش از پایان نیم فصل را 
جشن گرفتند. کالدرون بارها تاکید داشت که جونیور، »گزینه 
نهم« اش برای خط حمله باشگاه بوده است. بازیکنی که حتی در 
فوتبالیست بودنش نیز شک و تردید وجود داشت. انتقال او به 
جمع سرخ ها به لحاظ مالی برای خودش و مدیربرنامه اش مفید 
بود اما پرسپولیس را وارد یک چالش بزرگ کرد. حاال دیگر باشگاه 

به این بازیکن بدهکار است اما قرمزها در این فصل، یک مهاجم 
خوب به خودشان بدهکار هستند!

میالد باقری
میالد خرید گرانقیمتی برای استقالل محسوب نمی شد اما 
آبی ها انتظار داشتند او پدیده مهم این فصل تیم شان باشد. این 
مدافع که از مس کرمان به جمع استقاللی ها اضافه شده بود، در 
طول فصل حتی یک دقیقه نیز برای این تیم به میدان نرفت. آندره آ 
استراماچونی عالقه ای به ســبک بازی باقری نداشت و همین 
موضوع موجب شد او در فهرست ســیاه آقای مربی قرار بگیرد. 
باقری بدون انجام هیچ مسابقه ای برای استقالل، این باشگاه را 
ترک کرد و در بین خروجی های استقالل قرار گرفت. برخالف 
پدیده هایی مثل عارف غالمی، دوران بازی در اســتقالل برای 

باقری، اصال امیدوارکننده پیش نرفت.
روح اهلل باقری

یحیی گل محمدی انتظار داشت با خرید روح ا... باقری، صاحب 
یک مهاجم تمام عیار شده باشد اما با وجود شروع خوب این بازیکن 
در شهرخوردو، عملکرد او در این فصل در مجموع ناامیدکننده 
به نظر می رسید. شــهرخودرو با تنها 13 گل زده در 1۶ بازی، 
ضعیف ترین خط حمله را در بین ۶ تیم باالی جدول در اختیار 

دارد. آنها به طور کلی صاحب یکی از ناامیدکننده ترین خطوط 
حمله این فصل لیگ برتر هستند. روح ا... باقری در شروع فصل 
موفق به گل زنی برای شهرخودرو شد اما این، آخرین گل او برای 
باشگاه بود. این مهاجم دیگر هیچ تاثیر مثبتی روی بازی های این 
تیم نداشت تا مشهدی ها نیز در بازار زمستانی نقل و انتقاالت، در 

جست وجوی یک مهاجم جدید برای تیم شان باشند.
فرشاد احمدزاده

هیچ کس نفهمید بازیکنی که در سخت ترین شرایط ممکن 
پرسپولیس را برای پیوستن به لیگ لهستان تنها گذاشته بود، 
چرا فرصت حضور دوباره در این باشگاه را به دست آورد. فرشاد 
به شکلی عجیب با قراردادی سه ساله، به جمع قرمزها برگشت 
و نیم فصل تلخی را پشت سر گذاشــت. او در بیشتر هفته های 
نیم فصل به دالیل مختلــف »محروم« بود. مرد شــماره 10 
پرسپولیس در این مدت، به مهره محبوب کالدرون تبدیل نشد و 
از نیمکت نشینی فاصله نگرفت. بعید به نظر می رسد در ادامه فصل 
نیز، احمدزاده جایی در ترکیب ثابت مرد آرژانتینی داشته باشد.

رضا شکاری
پرسپولیس و تراکتورســازی بر ســر خرید این بازیکن در 
نیم فصل، کورس گذاشتند و سرانجام این تراکتوری ها بودند که 
موفق شدند او را به خدمت بگیرند. به نظر می رسید تراکتور با جذب 
شکاری، صاحب یک پیروزی بزرگ در نقل و انتقاالت شده اما رضا 
چندین ماه به دلیل محرومیت ناشی از شکایت باشگاه ذوب آهن، از 
فوتبال دور بود و اصال نتوانست برای تراکتور به میدان برود. خرید 

او تا امروز، هیچ کمکی به باشگاه تبریزی نکرده است.

یوسف بهزادی
پس از جدایی رشید مظاهری از ذوب آهن، این باشگاه تالش 
کرد تا مشکالت خط دروازه اش را با خرید یوسف بهزادی جبران 
کند اما این خرید چندان موفقیت آمیز از کار درنیامد تا ذوبی ها 
معراج اسماعیلی جوان را روی خط دروازه قرار بدهند. یوسف 
دقیقا همان گلری نبود که ذوب در این فصل سخت و نفس گیر به 

آن نیاز داشته باشد.
شایان مصلح

تیمی که در تابستان برای پست دفاع چپ با شایان مصلح 
قرارداد امضا کرده بود، حاال در زمستان ناچار شده به سراغ یک 
مدافع چپ دیگر برود! عملکرد نامطمئن شایان مصلح، موجب 
شده سپاهان در پنجره زمســتانی مهدی ترکمان را از پارس 
جنوبی به خدمت بگیرد. شایان در ســپاهان روزهای خوبی را 
پشت سر نگذاشته و با این روند بعید نیست در پایان فصل، بخشی 

از فهرست مازاد این باشگاه باشد.
کوین فوروچونه

با یک قرارداد سنگین به تراکتورسازی پیوست و تبدیل  به 
گرانقیمت ترین خرید تاریخ این باشگاه شد اما فورچونه درون 
زمین، بازدهی چندانی نداشت و بعد از رفتن دنیزلی، کامال به 
نیمکت دوخته شد. عملکرد ضعیف این مهاجم فرانسوی، موجب 
شده تراکتوری ها در زمستان به دنبال فسخ قرارداد او بروند. کوین 
در این فصل تنها و تنها یک گل برای تیم تبریزی به ثمر رسانده 
اســت. آماری که برای یک مهاجم گرانقیمتی مثل او، فراتر از 

فاجعه به نظر می رسد.

میالن با همین یک »پیرمرد« ساخته نمی شود

ایبرا؛ شروع دوباره

نگاهی به بدترین خریدهای پنجره تابستانی نقل و انتقاالت

خارجی ها و باقری ها!

مرفاوی در 42 سالگی، 
به عنوان سرمربی آبی ها 

انتخاب شد. تیم او در 
بخشی از لیگ، صدرنشین 
بود اما در نهایت لیگ را در 
رده چهارم جدول به پایان 

رساند. او در آن مقطع، تنها 
یک فصل روی نیمکت 

باشگاه حضور داشت و پس 
از آن برکنار شد
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