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اگر کارلوس کی روش را یک 
اســتثنا بدانیم، باید بپذیریم 
که مربیان پرتغالی در فوتبال 
ایران چندان موفق نبوده اند و 
معموال رابطه خوبی با بازیکنان 
نداشته اند. حتی خود کی روش 
نیز به لحاظ رفتاری، ویژگی های 
خاصی داشــت و کنار آمدن 
با او چندان ســاده نبود. این 
فصل فوتبــال ایــران با دو 
سرمربی پرتغالی آغاز خواهد 
شد و دو تیم مدعی قرار است 
نیمکت شان را به مردانی از این 
کشور بسپارند. باید منتظر ماند 
و دید که آنها چه عملکردی در 
تیم های جدیدشــان خواهند 

داشت.

نلو وینگادا
نلو وینگادا یکی از اولین مربیان 
پرتغالی بود که به فوتبال ایران قدم 
گذاشت. او 13 ســال قبل، هدایت 
پرسپولیس را بر عهده گرفت. تیمی 
که ستاره های زیادی و البته حواشی 
بزرگی داشت. وینگادا تنها به اندازه 9 
مسابقه روی نیمکت این باشگاه دوام 
آورد. شکســت وحشتناک پنج گله 
روبه روی الغرافه نیز در همین دوره 
رقم خورد. نلو هرگز نتوانست رابطه 
نزدیکی با ستاره های فوتبال ایران 
برقرار کند. او بعدها در یک مصاحبه 
فــاش کرد که در شــب شکســت 
دردناک روبــه روی حریف قطری، 
بعضی از بازیکنان مشــغول خنده و 
شوخی بوده اند! دوران حضور وینگادا 
در فوتبال ایران همین جا تمام نشد. 
او مدتــی به عنوان مشــاور در کنار 

دوست نزدیکش کارلوس کی روش 
حضور داشت و در بازی های آسیایی 
نیز با اصرار کی روش، سرمربی تیم 
ملی امید شد. تیمی که در بازی های 
آسیایی حتی نتوانست از گروهش 
صعود کند. امیدهــا با وینگادا حتی 
نتوانســتند »یک برد« را هم جشن 
بگیرنــد و دوران حضــور او در این 
تیم هم تنها بعد از 6 مســابقه رسما 

تمام شد.

مانوئل ژوزه
چند ســال بعــد از وینــگادا، 
پرسپولیسی ها باز هم به سراغ یک 
مربی پرتغالی رفتند و باز هم نتیجه 
نگرفتنــد. مانوئل ژوزه ســرمربی 
تیم کهکشــانی رویانیــان در لیگ 
برتر دوازدهم شــد. تیمی که همه 
انتظار داشــتند بــه قهرمانی لیگ 

برتر برســد. ژوزه که در االهلی مصر 
فوق العاده نتیجه گرفته بود و با لقب 
فرگوسن مصر شناخته می شد، در 
پرسپولیس اصال محبوب نبود. این 
مربی همیشــه بداخالق، تنها روی 
نیمکــت می نشســت و در جریان 
بازی ها از جایــش تکان نمی خورد. 
او فقط یک نیم فصل در پرسپولیس 
ماند و باشگاه یحیی گل محمدی را 
جایگزینش کــرد. ژوزه بعد از این 
جدایی پرونده شکایت از قرمزها را 
به راه انداخت و غرامت سنگینی هم 

از این باشگاه گرفت.

کارلوس کی روش
تا امروز موفق ترین مربی پرتغالی 
تاریــخ فوتبــال ایــران، کارلوس 
کی روش بوده اســت. البته در بین 
مربیان خارجی فوتبال ایران، کم تر 

کسی برای پیاده کردن ایده هایش 
به اندازه کارلوس زمان داشته است. 
او »هشت ســال« سرمربی تیم ملی 
بود و به مــرور زمان توانســت تیم 
دلخواهش را بســازد. تیمی که بعد 
از یک دوره غیبت در جام جهانی، با 
این مربی در دو جام جهانی متوالی 
حاضر شــد. نمایش ایران روبه روی 
آرژانتین در اولین دوره جام جهانی 
استثنایی به نظر می رسید. کی روش 
در دومین دوره نیز تیم را به شدت به 
صعود نزدیک کــرد. ایران بعد از 20 
ســال با این مربی برنده یک مسابقه 
در جام جهانی شد، روبه روی اسپانیا 
هم عالی بود و برابر پرتغال به تساوی 
رســید. نقطه تاریــک دوران کاری 
کی روش در فوتبال ایران اما به جام 
ملت های آسیا برمی گردد. او با ایران 
در دو دوره مختلف این جام حاضر شد 
و نتوانست قهرمانی را از آن خودش 
کند. ایران با این مربی حتی به فینال 
جام ملت های آسیا نیز راه پیدا نکرد. 
او البته به لحاظ رفتاری نیز قابل نقد 
به نظر می رسید  و فضایی دوقطبی 
را در اطراف تیــم ملی به وجود آورد. 
با این حال نمی تــوان موفقیت های 
بزرگ این مربی در فوتبال ایران را به 

سادگی نادیده گرفت. 

پائولو سرژیو
ســرژیو یکی دیگــر از مربیان 
پرتغالی بــود که به فوتبــال ایران 
قدم گذاشت و سرمربی صنعت نفت 
آبادان شد. هواداران باشگاه به سبک 
فوتبال این مربی عالقه مند بودند اما 
عملکرد او در تیم و نتایجش چندان 
دلچسب به نظر نمی رسید و سرژیو 
را در مســیر جدایی از نفت و فوتبال 

ایران قرار داد. شاید نفت تیمی باشد 
که بعضــی مربی ها را حتــی به تیم 
ملی ایران برساند اما در مورد پائولو 
این اتفاق رخ نــداد و او در مجموع 
در فوتبــال ایران با اقبــال چندانی 

روبه رو نشد.

تازه واردها  
فوتبال ایران در فصــل تازه، دو 
مربی دیگر از کشــور پرتغــال نیز 
خواهد داشــت. ریکاردو سا پینتو 
یکی از این دو مربی است که به تهران 
سفر کرده و رسما به عنوان سرمربی 
باشگاه استقالل معرفی شده است. 
او در دوران مربیگری در کشورهای 
زیادی کار کرده و تیم های زیادی را 
تغییر داده اما موفقیت چندان بزرگی 
نداشته است. این مربی معموال خیلی 
هم زود عصبانی می شود و همیشه 
مستعد نمایش خشــونت در کنار 
زمین است. گزینه دیگر فوتبال ایران 
نیز ژوزه مورایس اســت که رسما به 
سپاهان پیوسته است. کسی که در 
طالیی ترین ســال های مورینیو در 
اینتر و رئال مادرید در کنار این مربی 
حضور داشته و دستیار او بوده است. 
انتخاب او نیز یــک انتخاب جذاب 

برای لیگ برتر خواهد بود. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 فوتبال ایران در فصل تازه، دو 
مربی دیگر از کشور پرتغال 

نیز خواهد داشت. ریکاردو سا 
پینتو یکی از این دو مربی است 
که به تهران سفر کرده و رسما 

به عنوان سرمربی باشگاه 
استقالل معرفی شده است
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مريخ، بهترين بازيكن شد
تیم ملی هندبال دختران جوان ایران که با کسب 
عنوان نایب قهرمانی در مســابقات قهرمانی آسیا 
براي نخستین بار موفق به کسب سهمیه رقابت های 
قهرمانی جهان شدند، در نخستین تجربه حضور در 
این مسابقات شکســت خوردند. آنها در حالي برابر 
تونس قرار گرفتند که بازي را با نتیجه 29 بر 24 واگذار 
کردند. البته طبیعتا در تجربه اول، هیچ کس نباید 
انتظار معجزه و نتیجه فوق العاده از این تیم داشــته 
باشد. با این حال در پایان این دیدار »فاطمه مریخ« 
ملي پوش ایــران به عنوان برتریــن بازیکن میدان 
انتخاب شــد تا اتفاق خوب این بازي باشد. بیست و 
سومین دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان 
از 22 ژوئن تا 3 جوالی 2022 )یکم تا 12 تیر 1401( 
به میزبانی اسلوونی برگزار می شود. تیم ملی هندبال 
دختران جوان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی 
روز شنبه چهارم تیر برابر سوئد صف آرایی خواهد کرد.

    
كياني بر بام قاره كهن

بیســت و پنجمین دوره رقابت هــای تکواندو 
قهرمانی آسیا از روز گذشته با حضور 3۸6 تکواندوکار 
از 34 کشور به میزبانی کره جنوبی در سالن »هوبان« 
شهر چانچئون آغاز شد. تیم ملی بانوان ایران در روز 
نخست این مســابقات دو نماینده داشت که هر دو 
روي ســکو رفتند و مدال هاي طال و برنز را به گردن 
انداختند. ناهید کیاني که بعــد از المپیک توکیو 
به وزن 53- کیلوگرم آمده بود، به عنوان سید دوم 
این وزن وارد جدول مسابقات شد و پس از یک دور 
استراحت، برای ســومین بار در مرحله یک چهارم 
نهایی یک رقابت آســیایی، مقابل جسیکا کانابال 
فیلیپینی قرار گرفت و پیروز شد. او در نیمه نهایي 
برابر شایئو لو وانگ از چین ایستاد و در راند اول و در 
حالی که بازی چهار-چهار مساوی دنبال می شد، با 
یک ضربه در ثانیه پایانی، 6 بر چهار به پیروزی رسید. 
او در راند دوم نیز پنج بر صفر به برتری رسید تا راهی 
دیدار فینال شود. چاروس کایوموا ازبکستانی آخرین 
حریف کیاني در مسیر قهرماني بود. حریفي که البته 
حرفي براي گفتن نداشــت تا نماینده کشورمان 
مقتدرانه سومین طالي تاریخ زنان تکواندوي ایران 
در قهرماني آسیا را به دســت بیاورد. زهرا شیدایي 
نیز که در وزن 57- کیلوگرم حضور داشت، پس از 
یک دور استراحت، در مرحله یک چهارم نهایی برابر 
یاسین یارا محمد از اردن دو بر صف به برتری رسید اما 
در مرحله نیمه نهایی برابر لو زونگشی از چین با نتیجه 
دو بر صفر شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد. 
در بخش مردان نیز دانیال بزرگي در 6۸- کیلوگرم به 
مدال برنز رسید. امروز شنبه در روز دوم مسابقات، 
مبارزات اوزان 5۸- و 74- کیلوگرم مردان و 49- و 
62- کیلوگرم زنان برگزار خواهد شــد که مهدي 
حاج موسایي، میرهاشم حسیني، مبینا نعمت زاده 

و نسترن ولي زاده نمایندگان کشورمان هستند. 

جلسه انوشيروانی و معترضان
ترک اردوي تیم ملي توســط وزنه برداران در 
اعتراض به شرایطي که در تمرینات برقرار بود، یکي 
از آخرین حواشي و مشکالت علي مرادي در زمان 
ریاستش در فدراسیون وزنه برداري بود. چالشي 
که البته باز هم واکنش درســتي به آن نشان نداد 
تا مشکالت به قوت خود پابرجا بمانند. اما سجاد 
انوشیرواني که هفته گذشته به عنوان سرپرست 
فدراسیون منصوب شــد، صحبت با وزنه برداران 
معترض را در اولویت قرار داده است. او قرار است 
امروز جلســه ای را با وزنه برداران بزرگسال که به 
علت شــرایط بد اردوی تیم ملی را ترک کردند، 
داشته باشــد. گفته مي شــود نفراتی مانند علی 
داودی، علی هاشمی، رسول معتمدی، مصطفی 
جوادی به نمایندگی از هم تیمي هاي خود در این 
جلســه حضور دارند. تیم ملی وزنه برداری ایران 
بازی های کشورهای اسالمی را در پیش دارد که در 
10 وزن برگزار می شود. قابل پیش بیني است که 
انوشیرواني بتواند اوضاع را به زودي و براي حضوري 

قدرتمند در این مسابقات بهبود بخشد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

نگاهی به همه مربیان پرتغالی فوتبال ایران

مردان خشمگین!

تیم ملي والیبال باالخره توانست یک مســابقه تماشایي را به طرفداران خود 
هدیه بدهد. تیمي که در هفته نخست لیگ ملت هاي جهان دو شکست و دو برد 
به دست آورد تا در رده هاي باالي جدول دیده نشود. تیمي که هفته دوم را هم با 
شکست مقابل میزبان آغاز کرد اما در دومین بازي، اولین شکست تیم آمریکا طي 
مسابقات را رقم زد تا نامش دوباره سر زبان ها بیفتد. تیم ملي والیبال آمریکا بدون 
هیچ شکستي صدرنشین این مســابقات بود. تیمي قدرتمند که البته نتوانست 
حتي یک ست را هم از بلندقامتان ایران بگیرد و تن به شکست سه بر صفر )25 بر 
1۸، 29 بر27 و 27 بر 25( داد تا هم دیگر شکست ناپذیر نباشد و هم از صدر، به رده 

سوم جدول سقوط کند. 
تقریبا مي توان گفت تمام لحظات این مسابقه پایاپاي پیش رفت. از همان ست 
اول که تیم ها اندک اندک به دنبال تحمیل برتري خود به حریف بودند تا ســت 
آخر که براي به دست آوردن امتیاز آخر و پایان بازي نفس ها در سینه حبس شده 
بود. امیرحسین توخته، محمدطاهر وادی، امین اسماعیل نژاد، میالد عبادی پور، 
امیرحسین اسفندیار، مهدی جلوه و محمدرضا حضرت پور ترکیب ابتدایی تیم 
ملی در این دیدار بود. ترکیبي جوان و باتجربه که توانست مقابل قدرت اول این 
مسابقات به خوبي خودنمایي کند. شــاگردان بهروز عطایي آمار بهتري هم از 
رقیب ثبت کردند. تیم ایران 46 امتیاز از حمله به دست آورد در حالي که آمریکا 
42 امتیاز کسب کرد. در دفاع روي تور و سرویس هم ایران عملکرد بهتري داشت 

و به ترتیب 6 و پنج امتیاز ثبت کرد اما این آمار براي آمریکا به ترتیب چهار و سه 
امتیاز بود. درنهایت آمریکا در این دیدار اشتباهات فردی بیشتری داشت و ایران 
از طریق اشتباهات حریف 24 امتیاز به دست آورد در حالی که آمریکا 21 امتیاز 
در این آیتم کسب کرد. همچنین امین اسماعیل نژاد، قطر پاسور تیم ملی با کسب 
20 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد. میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی 
ایران هم با کسب 15 امتیاز، دیگر بازیکن امتیازآور این دیدار بود. توری دفالکو از 

آمریکا هم در این مسابقه 13 امتیاز کسب کرد.  
این پیــروزي البته مــورد توجه فدراســیون جهانــي والیبــال و برخي 
رســانه هاي اروپایي نیز قرار گرفت. پس از بازي ایران و آمریکا، صفحه رسمی 
اینستاگرام فدراسیون جهانی والیبال با انتشــار چند ویدئو درباره این مسابقه 
نوشت:»پادشــاهان والیبال آســیا با پیروزی در ســه ســت متوالی به روند 
شکست ناپذیری آمریکا در VNL پایان دادند. بازیکن چپ دست با 20 امتیاز 
)امین اســماعیل نژاد(، از این حیــث بهترین بود.« همچنین رســانه اروپایی 
WorldofVolley نوشــت:»ایران، آمریکایی ها را در صوفیه مات و مبهوت 
کرد. تیم ملی ایران به عنوان تیمی آســیایی در ششــمین بازی خود در لیگ 
ملت های 2022 با شکست آمریکا به پیروزی ارزشمند و مهمی در راه رسیدن 
به جمع هشت تیم برتر دست یافت.« با این حال از نظر بهروز عطایي، سرمربي 
تیم ملي ایران اتفاق خاصي نیفتاده اســت. او در این باره گفت:»خدا را شاکرم 
که بازیکنان مزد تالش شان را گرفتند. بعد از چند باخت فشار زیادی را تحمل 
کردیم که این موضوع به دلیل تجربه کــم بازیکنان بود.مقابل آمریکا بازیکنان 
توانستند کیفیت خوبی را از خودشان نشان دهند و در شرایط سخت موفق شدند 
به پیروزی برســند. البته اتفاق خاصی رخ نداده. به هر حال مسابقات طوالنی و 
سخت است و یکی از بازی هایی که باید انجام می دادیم و به موفقیت می رسیدیم 

را پشت سر گذاشتیم.« 
بلندقامتان ایران در ادامه مســابقات خود عصر روز گذشته به مصاف برزیل 

رفتند. ایران و برزیل نوزدهمین تقابل خود را برگزار کردند. البته برزیل که همیشه 
از مدعیان قهرماني در مسابقات مختلف است، با ترکیب بسیار باتجربه تري از ایران 
وارد این مسابقات شده است. شــاگردان عطایي امروز )شنبه چهارم تیر( نیز در 

آخرین بازي هفته دوم مسابقات به مصاف کانادا مي روند. 
در هر حال آنچه از والیبال ایران انتظار مي رود، عملکردي خوب و نتیجه اي در 
خور این رشته است. ورزشي که با والسکو متحول شد و کم کم راه پیشرفت را پیدا 
کرد. این تیم تا جایي پیش رفت که در بعضي بردها باعث شــادي خیاباني مردم 
مي شد. والیبال سال ها است که زیر ذره بین مردم قرار دارد و پسرفت اصال چیزي 
نیست که مورد قبول آنها باشد. والیبال ایران در آسیا همیشه مدعي اول قهرماني 
است و حرف هاي بسیار زیادي براي گفتن دارد. اما این براي عالقه مندان کافي 
نیست. آنها مي خواهند این تیم در میادین دیگر از جمله المپیک و لیگ ملت ها 
هم خوش بدرخشند و در رده هاي باالي جدول دیده شوند. باید دید حاال عطایي 
و تیمش که یک برد به یادماندني را رقم زدند، در ادامه مسابقات مي توانند چند 

شکست قبلي را جبران کنند یا نه؟!

کشورهای اروپایی نه تنها زمان دقیق شروع فصل تازه، 
بلکه قرعه کشــی بازی ها و حتی زمان دقیق بازگشــت به 
مسابقات بعد از تعطیلی یک ماهه جام جهانی را نیز مشخص 
کرده اند. در فوتبال ایران اما هنوز نمی دانیم که لیگ برتر چه 
زمانی آغاز می شود، چه زمانی متوقف می شود و چه زمانی 
به پایان می رسد. به نظر می رسد دالیل زیادی برای نگرانی 
در مورد سرنوشت لیگ بیست و دوم وجود دارد. پیش از این 
همیشه جام جهانی در تابستان برگزار شده و تجربه ای در 
مورد جام جهانی زمســتانی وجود ندارد. در نتیجه معلوم 
نیست فوتبال ایران در رده باشــگاهی چه دورانی را پشت 

سر خواهد گذاشــت. مدیران تصمیم ساز رده باشگاهی در 
ایران، اساسا استاد از دســت دادن زمان هستند. به همین 
خاطر است که فصل ها در فوتبال ایران همیشه دیر شروع 
می شــوند و دیر به پایان می رســند. این فصل لیگ برتر 
حتی پایان درستی نداشــت و این کمیته انضباطی بود که 
سرنوشت آخرین بازی ها را مشــخص کرد. بدون داشتن 
یک برنامه دقیق، سخت می توان به سرنوشت فصل بعدی 
لیگ برتر امیدوار بود. همه مشکالت نیز در همین »زمان« 
خالصه نمی شود. لیگ برتر ایران همچنان مشکالت بسیار 
بزرگ زیرســاختی دارد. همین حاال تیمی مثل ملوان به 

لیگ برتر صعود کرده است. تیمی که با وجود داشتن یکی 
از بهترین جوامع هواداری در فوتبال ایران، همچنان از یک 
استادیوم اســتاندارد برخوردار نیست و ورزشگاهش برای 
حضور در لیگ برتر تایید نشده است. بعید نیست آنها هم 
مثل نساجی ناچار باشند یک فصل تمام را »خانه به دوش« 
زندگی کنند. روندی که لیگ برتر ایران در پیش گرفته، یک 
روند کامال اشتباه است. جذب مربیان خارجی هم فقط ظاهر 
ماجرا را تغییر می دهد. همان طور که پرداخت دســتمزد 
نجومی به بازیکنان، نمی تواند مشکالت واقعی این لیگ را 
حل کند. مصائب لیگ برتر باید به شکل ریشه ای تری رفع 
شوند و تا امروز تالش درستی در این زمینه صورت نگرفته 
است. با این روند بعید نیست لیگ برتر بیست و دوم یکی از 
بالتکلیف ترین دوره های فوتبال باشگاهی در ایران باشد. 
لیگی که مســتقیما به جام جهانی وصل می شود. آمادگی 
ســتاره های ملی پوش لیگ نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. 

اگر بازی ها بیش از حد فشرده باشند، خطر آسیب دیدگی 
بازیکنان باال خواهد رفت. روی این چمن های نامطلوب نیز 
همیشه خطر بزرگی ســتاره های ملی پوش لیگ را تهدید 
می کند. هیچ کس دوست ندارد جام جهانی را از دست بدهد 
و طبیعی است که خیلی از این مهره ها در شروع فصل مراقب 
سالمتی شان باشند. در مجموع بعید به نظر می رسد که در 
بیست و دومین فصل لیگ برتر، یک لیگ پویا، جذاب و یک 
رقابت همه جانبه را تماشا کنیم. تا امروز خیلی از تیم ها حتی 
یک خرید نصفه و نیمه در فصل نقل و انتقاالت نداشته اند و به 
نظر می رسد که فقط چند تیم لیگ برتر را جدی گرفته اند. 
اگر وضع به همین منوال ادامه داشــته باشد، امید چندانی 
به بهبود کیفیت فوتبال باشــگاهی در ایران وجود نخواهد 
داشــت. برای رقم زدن یک تحول بــزرگ در این زمینه، 
کارهای بزرگ زیادی هم باید انجام شــود. مدیران فوتبال 

ایران اما فعال از انجام چنین کارهایی پرهیز می کنند.

نخستین شکست والیبال آمریکا مقابل ایران رقم خورد 

غول كش!

نگرانی برای یک لیگ سخت و پردردسر 

بالتكليگ!

چهره به چهره

اتفاق روز

آریا طاري


