
t oseei r ani . i r
8

ليد: با وجود اصرار بازیکن ها و باشگاه 
برای حفظ محرم نویدکيا، او تصميم 
قطعی اش را برای جدایی از ســپاهان 
گرفته است. محرم بعد از تساوی دربی 
اصفهان، جایگاهش را تــرک کرد اما 
خيلــی زود اســتوری های هماهنگ 
بازیکن ها در حمایت از او شــروع شد 
و در نهایت باشــگاه با صدور بيانيه ای 
از عالقه اش به ادامه همــکاری با این 
مربی گفت. با این وجود او به باشــگاه 
اطالع داده که دیگر به نيمکت سپاهان 
برنمی گردد و این نيمکت را به یک مربی 
بهتر واگذار می کند. در سپاهان، همه 
نویدکيا را دوســت دارند اما نتيجه ها 
و جایگاه جــدول، به نفع او شــهادت 

نمی دهند.
راه محرم نویدکيا و سپاهان بعد از 
یک ســال و نيم از هم جدا شده است. 
راهی کــه با خوش بينی زیــادی آغاز 
شد اما در نهایت پایان خوشی نداشت. 
سپاهان فصل گذشــته نمایش های 
بســيار خوبی ارائــه کــرد و نتایجی 
درخشان به دســت آورد اما در نهایت 
نتوانســت در رقابت با پرسپوليس به 
قهرمانی ليگ برتر برســد. شاید بردن 
یک جام در ایــن فصل کافــی بود تا 
محرم آینده  بلندمدتــش را به عنوان 
مربی در سپاهان تضمين کند اما این 
اتفاق رخ نــداد و اولين فصــل دوران 
مربيگری او بدون بــردن جام به پایان 
رســيد. با این وجود بعد از چند فصل 
بسيار بد باشگاه ســپاهان، این فصل 
نشــانه هایی از یک پيشرفت بزرگ در 
باشگاه داشت. در دومين فصل دوران 
کاری محرم، مدیران باشــگاه تصميم 
گرفتند برای این مربی ســنگ تمام 

بگذارند. ستاره های زیادی در این فصل 
به سپاهان ملحق شــدند و تنها هدف 
کليدی تيم، قهرمانی در ليگ برتر بود. 
سپاهان در یک جابه جایی گرانقيمت، 
شهریار مغانلو را به خدمت گرفت. آنها 
فرشــاد احمدزاده را از فوالد و مسعود 
ریگی را از استقالل جذب کردند. نيما 
ميرزازاد و فرشاد احمدزاده هم دو خرید 
مهم دیگر سپاهان بودند. باشگاهی که 
حتی در تعطيالت نيم فصل هم رویایی 
ظاهر شد و ســتاره هایی مثل رشيد 
مظاهری و ميالد جهانی را به ترکيبش 
اضافه کــرد. خرید ســه دروازه بان در 
یک فصل که دو نفرشان به شدت هم 
گرانقيمــت بودند، به تنهایی نشــان 
می دهد که استراتژی نقل و انتقاالتی 

ســپاهان اصال جواب نداده است. این 
تيم در رده سوم جدول ليگ برتر دیده 
می شود اما هشت امتياز با پرسپوليس 
و 13 امتياز با صدر جدول فاصله دارد. 
این آن سپاهان مقتدری نيست که بعد 
از این همه خرید، انتظارش را داشتيم. 
تا وقتی سپاهان جذاب و تماشایی بازی 
می کرد، محرم دليلی برای ادامه دادن 
داشت اما بعد از دو نمایش ضعيف در دو 
هفته اخيــر، نویدکيا تصميمش برای 

جدایی را علنی کرد.
حتی خداحافظی نویدکيا با تيمش 
هم با رفتار معمول بسياری از مربيان 
فوتبال ایران تفاوت قابل توجهی دارد. 
او بدون جار و جنجال از باشــگاه جدا 
شــده و هرگز نخواســته آنقدر به کار 

ادامه بدهد تا با تصميم برکناری باشگاه 
روبه رو شود و همه مبلغ قراردادش را 

هم به دســت بياورد. محرم در دوران 
مربيگری، اصــال شــبيه نویدکيای 
بازیکن نبود. او در دوران بازی هميشه با 
چهره های مختلف به مشکل می خورد، 
جنجال می آفرید، قهر می کرد و البته 
برنده می شد! اتفاقی که در این دوران 
تازه برای او رخ نــداد. محرم در قامت 
مربــی، مورداحترام ترین چهره ليگ 
برتر ایران بود. کســی که هيچ وقت با 
مربيان دیگر درگير نشــد، هيچ وقت 
به خاطر اعتراض به داور از کنار زمين 
اخراج نشد و هيچ وقت مسائل سطحی 
و بی اهميت را به کنفرانس های خبری 
نکشاند. خيلی ها معتقدند گناه نویدکيا 
در فوتبال ایران همين بود که سروصدا 
به راه نمی انداخت و روی داورها فشار 

نمی گذاشت. متاسفانه باید پذیرفت 
که بسياری از مربيان در فوتبال ایران 
با حربه هایی شــبيه به ایــن نتيجه 
می گيرند. با این وجود محرم اشــتباه 
مهم دیگری هم داشــت. او خيلی زود 
برای هدایت ســپاهان پيش قدم شد. 
روش درست این بود که نویدکيا برای 
چندین ســال دوره های مربيگری را 
پشت ســر بگذارد، ســپس به عنوان 
دستيار مشــغول به کار شود، سپس 
هدایت تيم های معمولی تری را بر عهده 
بگيرد و در نهایت به عنوان ســرمربی 
به نيمکت سپاهان برسد. با این وجود 
او آخرین قدم را همان اول برداشــت و 
بدون هيچ مقدمه ای سرمربی سپاهان 
شد. شــاید اگر تجربه این مربی کمی 
بيشتر بود، دوران حضور او روی نيمکت 
این باشــگاه به همين سرعت به پایان 
نمی رســيد. نویدکيا برای بازگشــت 
دوباره به این تيم، باید تجربه های فنی 

به مراتب بيشتری به دست بياورد.
حاال باشــگاه ســپاهان در آستانه 
جذب یک مربی دیگر برای نيمکتش 
قرار گرفته است. خيلی ها از عالقه وافر 
این باشگاه به برانکو خبر دارند اما باید 
دید که آیا چنين پيشنهادی می تواند 
برانکو را از ادامه کار در تيم ملی عمان 
منصرف کند؟ یک اســتراتژی دیگر 
مدیران ســپاهان هم این است که تا 
پایان فصل با یک مربــی موقت به کار 
ادامه بدهند و سپس برای جذب یحيی 
گل محمدی اقدام کننــد. به هر حال 
باشگاه به شــکل ناخواسته ای در یک 
دوره جدید قرار گرفته و باید خودش 
را بــرای این دوره ســخت آماده کند. 
محرم برخالف انتظار هوادارها، کليد 
همه مشکالت این باشگاه را در جيبش 

نداشت.
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حاال که قيمت دالر سر به فلک می کشد و خرید بازیکنان اروپایی از مدت ها قبل برای 
تيم های ایرانی دشوار شده، توجه به بازار آسيای مرکزی در ليگ برتر ایران اوج گرفته 
است. مدت کوتاهی قبل استقالل با اومانوف ازبکستانی قرارداد بست و حاال پرسپوليس 
که اتفاقا دو بازیکن تاجيکی هم دارد، به سراغ یک مهاجم ازبک رفته است. قرمزها البته 
هنوز با تميروف قرارداد امضا نکرده اند و برای مشخص شدن وضعيت نهایی او در انتظار 
استعالم فدراسيون هستند. اگر مشکل آیين نامه ای در مسير این قرارداد وجود نداشته 

باشد، تيم یحيی برای ادامه فصل این مهاجم را به خدمت خواهد گرفت.
جوانوجاهطلب

مثبت ترین ویژگی در مورد شرزود تميروف، شرایط سنی این بازیکن است. او هم 
مثل وحدت هناهوف جوان است و در 23 سالگی به سر می برد. او در شهرستان »گذار« 
در ویالت کشــک دریا ازبکستان متولد شده اســت. جالب اینکه بيشتر ساکنين این 
منطقه اساسا تاجيک هستند و همه آنها به زبان فارسی صحبت می کنند. مهاجم 180 
سانتی متری ازبکستانی، از همين شهر کوچک مسيرش را به سمت مشهورترین تيم های 
فوتبال ازبکستان هموار کرده است. او استعدادهای زیادی دارد و اميدوار است حضور در 

فوتبال ایران، یک قدم بسيار مهم برای پرورش دادن این استعدادها باشد.
کارنامه بازی

فوتبال حرفه ای برای تميروف در سال 2017 در ترکيب نسف قارشی ازبکستان شروع 
شد. او در آن فصل فقط هشت بازی برای تيمش انجام داد و فقط یک بار موفق به گل زنی 
برای این باشگاه شد. حتی وقتی نسف قارشی به دیدارهای پلی آف قهرمانی ليگ رفت، 

تميروف 19 ساله نقش مهمی در بازی های این تيم نداشت و بيشتر مسابقات را از روی 
نيمکت دنبال می کرد. شرزود که فرصت چندانی برای درخشش در این تيم نداشت، به 
تيم دیگری در شهر محل تولد خودش رفت و یک سال آنجا بازی کرد تا فرصت بيشتری 
برای دیده شدن به دست بياورد. این تجربه برای این بازیکن کامال موفقيت آميز بود. او 
در فصل بعد دوباره به سطح اول فوتبال ازبکستان برگشت و این بار برای باشگاه مشعل 
به ميدان رفت. سه پاس گل در چهار بازی اول برای تيمش، او را خيلی زود به یک ستاره 
در ترکيب این تيم تبدیل کرد. نکته مهم تر این بود که تميروف در تک تک دیدارها به 
صورت بازیکن ثابت به ميدان می رفت. با این وجود 21 هفته طول کشيد تا او اولين گلش 
را برای تيم در ليگ به ثمر برساند. تميروف آن فصل را با 25 بازی به پایان رساند. فصلی که 
با سه و چهار پاس گل برای این بازیکن تمام شد. با این وجود نمایش های خوب او موجب 
شد که باشگاه مهم پاختاکور برای خریدش اقدام کند. بازی در موفق ترین تيم فوتبال 
ازبکستان، چالش سختی برای شرزود بود. او در 9 هفته اول، فقط یک بازی برای این تيم 
انجام داد اما به محض فيکس شدن در این باشگاه، گل زنی را شروع کرد. تميروف حتی 
در ليگ قهرمانان آسيا هم برای تيمش به ميدان رفت و 22 دقيقه روبه روی تراکتور بازی 

کرد. او در مجموع در 26 بازی فصل گذشته در تمامی رقابت ها، هشت گل و سه پاس گل 
را به ثبت رسانده که آمار بسيار خوبی به نظر می رسد.
پست بازی

وینگر چپ، اصلی ترین و پرتکرارترین پست بازی تميروف بوده است. با این وجود او 
می تواند به عنوان مهاجم مرکزی یا وینگر راست هم به ميدان برود. این بازیکن هم مثل 
اومانوف، قابليت بازی در چند پست مختلف را دارد. بدون تردید پرسپوليسی ها این بازیکن 
را به چشم یک وینگر چپ نمی بينند. چراکه در آن بخش از زمين ستاره های زیادی دارند. 
تميروف در صورت ملحق شدن به پرسپوليس، به عنوان یک مهاجم مرکزی برای این 

تيم به ميدان خواهد رفت.
افتخارات

تميروف در دوران فوتبالش دو جام به دست آورده و هر دو جام متعلق به فصل گذشته 
هستند. او در فصل گذشته با پاختاکور قهرمان ليگ شد و سپس قهرمانی سوپرجام را به 
دست آورد. تميروف حاال در حال پيوستن به تيمی است که در پنج سال گذشته، همواره 

قهرمان رقابت های ليگ برتر ایران بوده است.
ضعفهاوقوتها

چندپسته بودن، شرایط سنی و درگير شدن بر سر توپ در زمين، خصوصيات مثبت 
این بازیکن هستند. تميروف اساسا از آن دست بازیکنانی نيست که در زمين مسابقه 
بی تفاوت باشند. او بر ســر هر توپ می جنگد و با تمام توان برای تيمش بازی می کند. 
تميروف البته چند نقطه ضعف هم دارد. اول از همه اینکه آمار گل زنی او چندان فوق العاده 
به نظر نمی رســد. او برای رقابت با مهاجمانی مثل مهدی عبدی، حامد پاکدل و حتی 
شاید عيسی آل کثير، برای فيکس شدن باید به مراتب گل زن تر نشان بدهد. عالوه بر این 
کارت های زرد پرشمار هم یکی از مشکالت دیگر این بازیکن به شمار می رود. او اساسا 
در زمين به سرعت عصبانی می شود و به نسبت یک مهاجم، کارت های زیادی دریافت 
می کند. اتفاقی که نباید در پرسپوليس برای این بازیکن تکرار شود. البته اگر درنهایت 

قرارداد او و باشگاه به مرحله نهایی شدن برسد. 

دنيای مجازی واقعا جای عجيبی است. در 
این فضا شما می توانيد با فتوشاپ یک قد و هيکل 
افسانه ای برای خودتان بسازید. به سرعت مشهور 
شوید و مورد توجه قرار بگيرید. به خودتان لقب 
»هالک« ایرانی بدهيد و برای مدت زیادی در این 
توهم غرق باشيد و آخرش در اولين تجربه روبه رو 

شدن با یک حریف نيمه حرفه ای، چنان دست و 
پای تان را گم کنيد و طوری روی زمين بيفتيد 
که انگار یک بچه پنج ســاله هستيد. این هم در 
نوع خودش یک جور مضحکه مدرن است. یک 
کار عجيب و به شدت خجالت آور. حتما ویدیوی 
رو به رو شدن سجاد غریبی با حریف آمریکایی را 
دیده اید و از خودتان پرسيده اید که چرا یک نفر 
باید اینچنين خودش را در معرض یک رسوایی 
بزرگ قرار بدهد؟ پاسخ به این سوال اما اصال کار 
سختی به نظر نمی رسد. وقتی پای مقدار زیادی 

پول در ميان باشد طبيعتا انگيزه های قدرتمندی 
برای این کار وجود دارد. امروز شــما به راحتی 
می توانيد روی اینترنت یک هویت قالبی برای 
خودتان درست کنيد. خودتان را مهيب تر از آنچه 
هستيد نشان بدهيد و حتی طرفدارانی در خارج 
از مرزهای کشور به دســت بياورید. در چنين 
شرایطی سرمایه گذارها برای دیدن مبارزه شما 
ترغيب می شوند و بســياری از مردم حاضرند 
برای تماشــای این بازی بليت بخرند. البته که 
هویت شما هم درنهایت لو می رود و همه متوجه 
می شوند که عضله های بدن تان ساختگی بوده 
اما در مقابل پول قابل توجهی به دست می آورید و 
می توانيد باقی سال های زندگی تان را در آرامش 
ســپری کنيد. یک ورزشــکار واقعی به چنين 

هياهویی نياز ندارد. کســی که این کار را انجام 
می دهد آن ورزش را می فهمد و نسبت به آن با 
خود ورزش سر و کار دارد و فقط می خواهد به هر 
قيمتی پول دربياورد و حاضر است تا شخصيتش 
را هم در ایــن راه لگدمال شــده ببيند. غریبی 
روبه روی فورد شبيه کودکی بود که انگار بعد از 
انجام دادن یک کار اشــتباه دستپاچه می شود 
و عمال هيچ حرفی برای گفتن نداشــت. بماند 
که شرایط مواجهه و اصطالحا فيس آف این دو 
نفر با هم نيز اصال یک شــرایط استاندارد نبود. 
موضوعی که ثابت می کند این مبارزه در شرایط 
ایده آل و درست و زیر نظر سازمان های بين المللی 
برگزار نمی شود. غریبی در یک توافق شخصی با 
خودش و اطرافيانش به این نتيجه رســيده که 

می تواند از راه کتک خوردن نيز پول دربياورد و 
توجه دیگران را به سمت خود جلب کند. نتيجه 
مبارزه از همين حاال هم کامال مشخص است و 
رفتارهای عجيبی مثل له کردن پرتقال و یا دست 
به دعا شدن هم نمی تواند شرایط را برای او تغيير 
بدهند. شاید بتوان این کار را برای مدتی انجام داد 
اما به هر حال فضای مجازی فضایي نيست که 
حقيقت در آن برای هميشه مخفی باقی بماند. 
همان فضایی که غریبی را به یک ستاره تبدیل 
کرده حاال او را در باور مردم به یک متقلب واقعی 
شبيه کرده است. حاال همه مردم متوجه شدند 
کسی که ادعای هالک بودن دارد و کوه عضالتش 
را نشان می دهد، چيزی به جز یک کوه انباشت 

چربی نيست!

مضحكهمدرنباچاشنيفتوشاپ

هالک روغنی!

آشناییباگزینهجدیخطحملهپرسپولیس

شیرزاد از گذار! 
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 ركوردشكني بانوي دونده
 در تركیه

مسابقات مختلفي که در ترکيه برگزار مي شود، 
هميشه مورد توجه دووميداني کاران ایران بوده است. 
چراکه آنها براي رقابت در این کشور با هزینه هاي به 
مراتب کم تري روبه رو هســتند و البته سطح نسبتا 
خوبي از رقابت را نيز مي توانند تجربه کنند. در همين 
راســتا دو تيم پليمر خليج فارس و چادرملو اردکان 
26 دووميداني کار را راهي مسابقات قهرماني کشور 
ترکيه کردند. این اعزام یک اتفاق خوب داشت و آن 
شکسته شدن رکورد ماده 3000 متر سالن بانوان پس 
از 13 سال بود. پریچهر شاهي دونده تيم پليمر خليج 
فارس، در نخستين روز این رقابت ها با زمان 9:۴8.16 
دقيقه ششم شد تا صاحب مدالي در این ميدان نشود، 
اما رکورد 3000 متر داخل سالن بانوان را که  آخرین 
بار توسط ليال ابراهيمي در سال 1388 شکسته شده 
بود، به نام خود زد. در این ماده همچنين پریسا عرب از 
پليمرخليج فارس با زمان 9:۴9.01 دقيقه هشتم شد. 

    
بسكتبال به دنبال جبران شكست

تيم ملي بســکتبال ایران در نخســتين دیدار 
خود در پنجره دوم انتخابي جام جهاني شکســت 
فاجعه باري را مقابل قزاقستان متحمل شد. تيمي که 
البته چند ستاره خود از جمله حامد حدادي و صمد 
نيکخواه بهرامي را در اختيار ندارد اما با این حال انتظار 
مي رفت با وجود ميزباني به عنوان تيم برنده ميدان را 
ترک کند. آســمانخراش هاي ایران تا پایان کوارتر 
سوم از رقيب جلو بودند اما قزاق ها در کوارتر چهارم 
مسابقه را به سود خود برگرداندند و 73-69 پيروز 
شدند. البته نباید شرایط فدراسيون را هم که با تعویق 
چندباره انتخابات مواجه شده و در بالتکليفي به سر 
مي برد را در رقم خوردن این شکست بي تاثير دانست. 
هرچقدر هم بازیکنان تيم ملي حرفه اي و باتجربه 
باشند اما باز هم این فدراسيون ماه ها است رنگي از 
آرامش ندیده است. شکست برابر قزاقستان که عادت 
به شکست به بسکتبال ایران را داشت، باعث شد تا 
ایران صدر گروه D را از دست بدهد و با پيکري زخمي 
به مصاف سوریه برود. آخرین باري که ایران و سوریه با 
هم مسابقه دادند، سال گذشته در انتخابي کاپ آسيا 
بود که با شکست تاریخی و دور از ذهن ایران به پایان 
رسيد. حاال ســوریه که هر دو دیدار خود در پنجره 
نخست انتخابي جام جهاني را به قزاقستان واگذار 
کرده و البته در اولين مسابقه پنجره دوم بحرین را 80 
بر 6۴ شکست داده است، به دنبال دومين پيروزي 
مقابل ایران است. »فراس معال« ریيس فدراسيون 
ورزش های عمومی در ســوریه هم به ملي پوشان 
کشــورش وعده داده که در صورت پيــروزي برابر 
ایران، به آنها پاداش مي دهد تا انگيزه آنها را بيشتر 
کند. البته در سوي دیگر بسکتباليست هاي ایران نيز 
به فکر انتقام آن شکست تاریخي هستند و از طرفي 
هم نمي خواهند در هر دو مســابقه اي که ميزباني 
مي کنند، بازنده به رختکن بروند. خبر خوب اینکه 
طبق اعالم مهيار عسگریان سرپرست فدراسيون، 
مجوز حضور 30 درصدي هواداران گرفته شــده و 
حاال مي توان اميدوار بود حمایت تماشاچي ها به برد 
تيم ملي برابر سوریه کمک کند. دیدار ایران و سوریه 
امروز از ساعت 17 در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود. 

    
 نقره تیمي

 بر گردن شاگردان عابديني
تيم ملي شمشيربازي اسلحه سابر نوجوانان ایران 
که با پيروزي مقابل تيم هــاي هند و کویت به فينال 
قهرماني آســيا رســيده بود، به مقام نایب قهرماني 
دســت پيدا کرد. این تيم با ترکيب نيما آقایي، سام 
ذوالقدري، مبين رضوي و اميرمحمد ميرشفيعي و با 
هدایت مجتبي عابدیني و مسعود فتوحي به این ميدان 
آسيایي اعزام شد. آنها که به دنبال سکوي قهرماني 
بودند، در دیدار فينال بــا ترکيب آقایي، ذوالقدري و 
رضوي مقابل ازبکستان ميزبان قرار گرفتند و با قبول 
شکست ۴5 بر 32 روي سکوي دوم ایستادند. پيش 
از این در جدول انفرادي آقایي موفق شده بود به مدال 
برنز برسد تا درمجموع تيم عابدیني نمره قبولي بگيرد. 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریارهنورد

آریاطاري

بهبهانهپایانکاریکجنتلمندرفوتبالایران

سفرمحـرم!


