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مربیگری سخت ترین و پیچیده ترین 
شغلی اســت که در فوتبال ایران وجود 
دارد. بــه همه آن ســختی های اولیه، 
دشــواری کار کردن در فوتبال ایران را 
هم باید اضافه کرد. فوتبالی که در آن هیچ 
چیز به شکل دقیق روی حساب و کتاب 
نیســت و همه چیز در نوع خودش گره 
خورده به نظر می رسد. این هفته برای 
پنج مربی مختلف فوتبال ایران، هفته 
خاص و متفاوتی بود. هفته ای با اتفاقات 
جذاب که کورس را در صــدر و پایین 
جدول داغ نگه داشت و کمک کرد تا پنج 

هفته انتهایی، تماشایی تر به نظر برسد.
نکو؛ کمی آرام تر لطفا!

ظاهرا نتیجه گرفتن در آسیا، حسابی 
روی خلــق و خوی جــواد نکونام تاثیر 
گذاشــته اســت. او که رابطه خوبی با 
کادر فنی تیــم ملی نداشــت، اخیرا از 
تعداد ملی پوش های فوالد گالیه کرده 
است. این در حالی اســت که بسیاری 
از مهره های کلیدی فوالد اساســا سن 
و ســال زیادی دارند و مناسب حضور 
در تیم ملی به نظر نمی رســند. جالب 
اینکه نکو درست همان مسیری را طی 
کرده که فرهاد مجیدی چند هفته قبل 
رفته و به ســرعت از آن پشیمان شده 
بود. فرهاد خیلی زود متوجه شــد که 
صحبت هایش در مورد سرمربی تیم ملی 
درست نبوده و حرف هایش را پس گرفت 

اما معلوم نیســت چرا نکو هم تصمیم 
گرفته همین کار را تکرار کند. جواد این 
روزها با تحسین های زیادی روبه رو شده 
اما باید مراقب باشد تا این روند او را فریب 
ندهد. جواد باید بداند که هنوز در ابتدای 
راه اســت و همچنان کاری انجام نداده 
که این چنین لحــن و ادبیاتش را تغییر 
بدهد. خیلی ها این روزها جواد را بهترین 
گزینه برای هدایت تیم ملی می دانند اما 
او باید به شدت مراقب باشد تا در این تیم 

به سرنوشت علی دایی و قلعه نویی دچار 
نشود. مربیان مستعدی که می توانستند 
در تیم ملی بمانند و بدرخشند و در زمان 
مناسب تری به این سطح برسند اما برای 
رسیدن به این جایگاه بیش از حد عجله به 
خرج دادند و نتیجه این اتفاق، سوزاندن 
بلیت تیم ملی برای همیشه بود. نکو تا 
امروز تصمیم های نسبتا خوبی در فوتبال 
ایران گرفته و باهوش عمل کرده است. او 
باید همچنان باهوش بماند و در جوی که 

بعضی از نزدیکانش در اطراف او ساخته اند 
غرق نشود. نکو باید پیوستگی مسیرش را 
در قامت یک مربی حفظ کند و برای هیچ 

کاری بیش از حد عجله به خرج ندهد.
فرهاد؛ مراقب کرنرها باش!

فرهاد مجیــدی در دیدار این هفته 
تیمش با ســپاهان، نقشه جالبی برای 
گل زدن از روی ضربات کرنر داشــت. 
او به تیمش توصیه کــرده بود که همه 
کرنرها را با پاس های کوتاه بزنند. روشی 
که با شناخت بسیار دقیق از سبک بازی 
سپاهان به دست آمد. فرهاد به درستی 
می دانست که سپاهان، مدافعان میانی 
بلندقامتی دارد و رسیدن به گل با ارسال 
روی دروازه این تیم، تنهــا در صورت 
حفظ برتری عددی روبه روی این حریف 
به دست می آمد. تا اینجا همه چیز برای 
استقالل ایده آل به نظر می رسید و اتفاقا 
این تیم روی همین روش و از روی یک 
کرنر کوتاه کار شده، به گل رسید. نقشه 
فرهاد به خوبی جواب داد اما معلوم نبود 
چرا حتی بعد از زدن گل هم اســتقالل 
همین راه و روش را دنبال کرد. فرهاد باید 
اینجا تصمیم متفاوتی می گرفت و دیگر 
ریســک زدن این نوع کرنرها را به جان 
نمی خرید. او اما با همین شیوه ادامه داد 
و اتفاقا گل تساوی سپاهان روی لو رفتن 
یکی از همین کرنرها با یک ضدحمله 
بسیار ســریع منجر به پنالتی به دست 
آمد. این نوع کرنرها مثل یک شمشیر دو 
لبه برای استقالل عمل کردند و در نهایت 

هم به سود این تیم بودند و هم به ضرر این 
تیم تمام شدند. وقتی یک نقشه جواب 
می دهد، دلیلی ندارد که تا همیشه ادامه 
پیدا کند. این همان نکته ای اســت که 
فرهاد باید در پنج بازی حســاس باقی 

مانده حواسش را به آن بدوزد.
یحیی؛ همان باال بمان

یحیی گل محمــدی همانند چند 
مسابقه قبلی، دیدار این هفته تیمش 
را از روی ســکوها تماشــا کرد و اتفاقا 
واکنشی کامال منطقی به این مسابقه 
نشان داد. حتی با وجود اخراج زودهنگام 
امید عالیشــاه، او اعتراضــی به داوری 
نداشــت و حتی در پایان بازی ادعا کرد 
که تصمیم داور کامال درست بوده است. 
این میزان منطق از سوی یحیی در نوع 
خودش جالب به نظر می رسید. ظاهرا 
اگر او همیشه از باال به بازی ها نگاه کند 
و در جریان انجام مسابقه یک مانیتور دم 
دست داشته باشد، واکنش های متفاوتی 
نشان می دهد. پرسپولیس در هفته های 
گذشته امتیازهای راحتی از دست داده و 
کار خودش را بیش از حد سخت کرده اما 
باید پذیرفت که نمایش قرمزها در جدال 
این هفته با پیکان، تحسین برانگیز به 
نظر می رسید. آنها حتی بعد از 10 نفره 
شدن هم، نمایش رو به جلویی داشتند و 
به زیبایی گل دوم بازی را به ثمر رساندند. 
این همان اتفاقی بود که شاید جرقه ای 
در مسیر قهرمانی پرســپولیس شود. 
کاری که آنها باید تــا پایان فصل انجام 
بدهند، فقط بردن همه دیدارهای باقی 
مانده است. در این صورت حتی اگر دیگر 
قهرمان رقابت های لیگ هم نشوند، فصل 
را به خوبی تمام خواهند کرد. هرچند که 
لغزش این هفته استقالل، آنها را حتی به 
بازگشت به صدر جدول نیز کمی امیدوار 

کرده است.

مجتبی؛ اتهام  بدون پشتوانه
بعد از شکســت این هفتــه مقابل 
پرسپولیس، سرمربی پیکان با اتهام های 
بزرگی از سوی برخی هواداران افراطی 
استقالل روبه رو شد. گناه حسینی در 
فوتبال بیمار ایران ظاهــرا این بود که 
برابر پرسپولیس شکست خورده است. 
البته که اتهام زدن دیگر به عادت تکراری 
فوتبال ایران تبدیل شده اما باید از این 
هوادارها پرســید که اساسا چرا انتظار 
دارند پیکان حتی با یک بازیکن بیشتر، 
پرسپولیس پرانگیزه را شکست بدهد؟ 
پیکان در همین فصل دو بار روبه روی 
استقالل شکســت خورده است. آیا آن 
باخت ها هم تبانــی بوده  اند؟ اصال مگر 
خود اســتقالل در این فصل موفق به 
شکست پرسپولیس شــده که انتظار 
دارید تیمی مثل پیــکان چنین کاری 
انجام بدهد؟ عملکرد مجتبی حسینی 
روی نیمکت پیکان تا همین جا هم قابل 
قبول بوده و هیچ کس انتظار ندارد که او 
در همه بازی ها برنده شود. رفاقت قدیمی 
با یحیی هم بدون تردید دلیلی برای وا 
دادن در چنین مسابقه ای نخواهد بود. نه 
کسی مثل حسینی شرفش را این چنین 
معامله می کند و نه یک مربی مثل یحیی 

چنین چیزي را برای خودش و تیمش 
می خواهد.

محرم؛ تا همیشه وقت نداری
سپاهان این هفته یک فرصت مهم 
دیگر را برای رسیدن به یک برد بزرگ 
از دســت داد. تیمی که با حذف شدن 
از آســیا به لیگ برگشــته، در حضور 
هوادارانش نتوانست استقالل را شکست 
بدهد. سپاهان البته باز هم خوب بازی 
کرد اما محرم باید بداند که خوب بازی 
کردن تا ابد نمی تواند برای تیمش کافی 
باشد. این فصل برای ســپاهان با پنج 
مســابقه دیگر به پایان می رسد و با هر 
نتیجه ای، آنها صاحــب جام نخواهند 
شد. این یک شکســت بزرگ برای این 
تیم به حســاب می آید. تیمی پرستاره 
که فاصله بســیار زیادی با هدف های 
بزرگش در این سال ها دارد. دیگر وقت 
صبر کردن سپری شده و شاید این پنج 
هفته آخرین شانس نویدکیا برای تغییر 
دادن اوضاع باشد. دست او و تیمش به 
جام نمی رسد اما آنها حداقل می توانند 
نشان بدهند که بازی خوب برای شان 
به نتیجه خوب منجر می شــود. به نظر 
می رسد مدیران باشگاه سپاهان دیگر 
با استعفای بعدی نویدکیا کنار خواهند 
آمد و با این مســاله مخالفت نخواهند 
کرد. سپاهان روبه روی استقالل باز هم 
در تالش برای بازی هجومی بود اما این 
مفهومی است که باید در ذهن سرمربی 
تیم تغییر کند. این تیم برای بردن رقبا 
حتما نباید هجومی باشد. گاهی می توان 
کمی محافظه کارانه تر بــازی کرد و در 
لحظات کلیدی، به برتری های حساس 
و مهمی رســید. فوتبال چیزی فراتر از 
یک بعد دارد و اصرار بیش از حد نویدکیا 
به بازی هجومی، خودش تهدیدی برای 

آینده نقشه های او در سپاهان است.

پنج روایت در مورد پنج مربی در هفته بیست و پنجم لیگ برتر

چهار چهار هیچ!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فوتبال اروپا هفته واقعا دیوانه واری را سپری 
کرد. از شوک بزرگ به لیورپول در دقایق ابتدایی 
بازی در اسپانیا تا بازگشت خیره کننده دیگری از 
دن کارلو و تیمش که نفس تیم پپ را در آخرین 
ثانیه ها گرفتند و از اشــک های ژوزه مورینیو تا 
رسیدن علیرضا جهانبخش به فینال لیگ اروپا 
با فاینورد که می تواند زمینه ســاز یک موفقیت 
بزرگ برای یک لژیونر ایرانی باشــد. این هفته 
ماجراهای بسیار زیاد و جذابی داشت و در نهایت 
سرنوشت سه فینال در سه جام معتبر اروپایی را 

نیز مشخص کرد.
وحشت نیمه کاره

تنها سه دقیقه بعد از شروع مسابقه لیورپول 
و ویارئال، زردها به گل اول بازی رسیدند و هنوز 
نیمه اول به پایان نرسیده بود که آنها گل دوم را هم 
به ثمر رساندند. یک بازگشت باورنکردنی برای 
تیمی که هیچ کس انتظار نداشت این بال را سر 
لیورپول بیاورد. این شگفتی اما در نهایت کامل 
نشد و لیورپول کلوپ با قدرت به بازی برگشت و 
سه بار دروازه ویارئال را باز کرد. حاال کلوپ برای 
ســومین بار با لیورپول به فینال لیگ قهرمانان 

رسیده و این چهارمین فینال اروپایی او با باشگاه 
به حساب می آید. او در دو فینال اروپایی با این تیم 
شکست خورده و در یک فینال برنده بوده است. 
رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول را 
در آستانه یک تاریخ سازی بزرگ قرار می دهد. 
آنها تا اینجای فصل یک جام به دست آورده اند 
و می توانند سه جام دیگر هم ببرند. لیورپول در 
فینال اف.ای کاپ، کورس قهرمانی لیگ برتر و 
فینال لیگ قهرمانان حاضر است و اگر بتواند هر 
چهار جام این فصل را کسب کند، شاید بتواند به 
بهترین تیم تاریخ فوتبال انگلیس تبدیل شود. 
آنها یک فینال بسیار حساس با رئال مادرید دارند. 
دیداری که به گفته مو صالح، یک نبرد انتقامی 

برای این تیم محسوب می شود.
دن کارلو، کابوس تازه مسترگواردیوال

طلســم باورنکردنی پپ و تیمــش در اروپا 
همچنان ادامه دارد و سیتی یک بار دیگر شانس 
بردن این جام را از دســت داده است. اتفاقی که 
در برنابئو افتاد در نوع خودش باورنکردنی به نظر 
می رسید. سیتی در نیمه دوم، به گل رسید و در 
یک قدمی صعود قرار داشــت اما رئال ناگهان با 
درخشش رودریگو به بازی برگشت و در وقت های 
اضافه گل دوم را هم زد تــا بازی 30 دقیقه دیگر 

ادامه پیدا کند. پنالتی بنزمــا در آن 30 دقیقه 
نیز، آخرین ضربه را به پیکر سیتی وارد کرد و پپ 
را از اروپا بیرون انداخت. این ســومین بازگشت 
بزرگ و استثنایی رئال در رقابت های این فصل 
لیگ قهرمانان بود. آنها در دقایقی از هر سه نبرد 
با پی اس جی، چلسی و سیتی در آستانه حذف 
شــدن قرار داشــتند اما برای نزدیک شدن به 
قهرمانی چهاردهم، یک معجزه بزرگ را رقم زدند.

اشک های خاص
مورینیو با تیم های مختلف، برنده جام های 
زیادی مثل لیــگ برتر، ســری آ، اللیگا، لیگ 
قهرمانان اروپا و اف.ای کاپ شده است. طبیعتا 
برای یک مربی یا این رزومه اســتثنایی، صعود 
به فینال لیگ کنفرانس اروپا نباید یک موفقیت 

تاریخی تلقی شود اما اشک های ژوزه در آخرین 
لحظات این مسابقه به وضوح نشان می دهند که 
این برد چقدر برای او مهم بوده است. مورینیو از 
اهمیت این اتفاق خبر داشته و می دانسته نزدیک 
شدن به یک جام، چقدر برای هواداران تیمی مثل 
رم مهم است. او حاال یکی از دو فینالیست اولین 
دوره تاریخ لیگ کنفرانس اروپا به حساب می آید 
و آماده اســت تا یک جام دیگر را به کلکسیون 

بی  نظیرش اضافه کند.
علی جی و انتظار جام

علیرضا جهانبخش پای ثابت جشن صعود 
فاینورد به فینال لیگ کنفرانس اروپا بود. فاینورد 
در این مرحلــه فراتر از حد انتظار ظاهر شــد و 
توانســت خودش را به دیدار نهایی برســاند. با 

این وجود اینکه او این اواخر در تیم به یک مهره 
نیمکت نشین تبدیل شده، کمی نگران کننده 
به نظر می رسد. علیرضا در شروع فصل بازیکن 
ثابت این تیم بود و حاال این مساله برای هواداران 
پرشمار او در ایران نگران کننده به نظر می رسد. 
همه انتظار دارند علی جی تا قبل از رســیدن به 
فینال، نقش مهم تری در ترکیب تیم پیدا کند. 

انتظارها از او در ادامه راه بسیار باال خواهد بود.
خودکشی به سبک کراسول

با وجود تالش های دیوید مویس، وســتهم 
سرانجام به فینال لیگ اروپا نرسید. شاید دلیل 
اصلی حذف وستهم، اخراج دوباره کراسول بود. 
بازیکنی که هر دو مرحله اخیر، یک کارت قرمز 
دریافت کرده اســت. هواداران فرانکفورت که با 
بردن وستهم فینالیست شدند، در این مرحله 
برای تیم شان سنگ تمام گذاشتند. هوادارانی 
که حتی نیوکمپ را تســخیر کرده بودند تا این 
تیم بعد از 42 ســال به فینال یک جام اروپایی 

راه پیدا کند.
بهترین، روی زمین!

هواداران رنجرز هم روزهای بسیار خوبی را 
پشت سر می گذارند. چراکه این تیم حاال به فینال 
یورولیگ رسیده است. نکته جالب درباره برتری 
جذاب آنها، شــعاری که برای لیندستروم سر 
می دادند و او را »بهترین در جهان«)!( دانستند. 
به هر حال با توجه به این موفقیت بزرگ، چنین 

اغراقی هم چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. 

همه آن چه در هفته جنجالی بازی های اروپایی گذشت

وقتی مورینیو گریست! 

چهرهبهچهره

ظاهرا نتیجه گرفتن در 
آسیا، حسابی روی خلق 
و خوی جواد نکونام تاثیر 
گذاشته است. او که رابطه 
خوبی با کادر فنی تیم ملی 

نداشت، اخیرا از تعداد 
ملی پوش های فوالد گالیه 

کرده است

از شکست این هفته مقابل 
پرسپولیس، سرمربی 

پیکان با اتهام های بزرگی 
از سوی برخی هواداران 
افراطی استقالل روبه رو 

شد. گناه حسینی در 
فوتبال بیمار ایران ظاهرا 

این بود که برابر پرسپولیس 
شکست خورده است

 شماره  1062 /   شنبه 17   اردیبهشت   1401  /    5 شوال 1443  /  7 مه   2022

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

 المپیك آسیایي
 یك سال به تعویق افتاد

مدتي پیش که خبرهاي شــیوع دوباره کرونا 
در کشور چین و قرنطینه کامل برخي از شهرها از 
جمله شانگهاي به گوش رســید، زمزمه ها درباره 
تعویق بازي هاي آسیایي 2022 هانگژو آغاز شد. از 
زمان شروع کرونا بسیاري از رویدادهاي ورزشي در 
چین لغو شد یا به تعویق افتاد اما با کاهش آمار کرونا 
و واکسیناسیون سراسري برخي چیني ها برخي 
میزباني  از جمله المپیک زمستانه را انجام دادند. یکي 
از مهم ترین میزباني هاي چین اما المپیک آسیایي 
بود که حاال با تعویق مواجه شده است. خبري تلخ 
براي ورزشکاراني که خود را مدت ها آماده کرده بودند 
تا نام شــان جزو مدال آوران این رویداد باشد. طبق 
اعالم راندیر سینگ رییس موقت شوراي المپیک 
آسیا، بازی های آسیایی که قرار بود در ماه سپتامبر 
)شهریور 1401( در شهر هانگژو چین برگزار شود، 
به دلیل کرونا تا سال 
2023 بــه تعویق 
افتاد. قطعا نزدیکي 
هانگژو به شانگهاي 
که بیش از شهرهاي 
دیگر دوباره درگیر 
این ویروس شده، در این تصمیم بي تاثیر نبوده است. 
تصمیم به تعویق انداختن بازی ها، روز گذشته در 
نشست هیات اجرایی OCA در تاشکند گرفته شد 
که رضا صالحي امیري رییس کمیته ملي المپیک 
ایران نیز در آن حضور دارد. در هر حال این تصمیم 
تبعات بسیاري هم دارد. چراکه بسیاري از رشته ها 
در سال پیش روي میالدي میادین جهاني و آسیایي 
خودشان را در پیش دارند و از سوي دیگر مسابقات 
انتخابي المپیک 2024 پاریس هم در راه است. باید 
دید چیني ها چطور مي خواهند برنامه ریزي دقیقي 
براي برگزاري بازي هاي آسیایي داشته باشند. کمیته 
برگزاری بازی ها اعالم کرده تمام زیرساخت های 
الزم را فراهــم کــرده و از لحاظ ســخت افزاری و 
نرم افزاری مشکلی در برگزاری بازی ها ندارد و تنها 

تاریخ این مسابقات باید مشخص شود. 
    

تركیب پیكان براي قهرماني آسیا
به نظر مي رســد تیم والیبال پیکان تمام عزم 
خود را جزم کرده تا قهرمان جام باشگاه هاي آسیا 
باشــد. پیکان که عنوان پرافتخارترین تیم آسیا را 
یدک مي کشد، ترکیبي را چیده که به عنوان مدعي 
اصلي قهرماني وارد مسابقات شود. باشگاه پیکان 
روز گذشته رسما اعالم کرد که اروین انگاپت، نیمیر 
عبدالعزیز، سعید معروف و سیدمحمد موسوي در 
جام باشگاه هاي آسیا این تیم را همراهي مي کنند. 
نفراتي که در دنیا ستاره هســتند و حضورشان در 
پیکان مي تواند هم بازوي قوي براي این تیم باشد 
و هم جذابیت مســابقات را براي والیبال دوستان 
ایراني چند برابر کند. عبدالعزیز ســتاره تیم ملي 
هلند و انگاپت بازیکن باارزش تیم ملي فرانسه که 
هر دو در باشگاه مودناي ایتالیا بازي مي کنند، قرار 
است طي یک قرارداد خواهرخواندگي براي مدتي 
پیراهن پیکان را به تن کننــد. آنها چند روز قبل از 
شروع مسابقات جام باشــگاه های آسیا وارد تهران 
خواهند شد تا برای حضور در ترکیب پیکان استارت 
بزنند. این مسابقات از 24 اردیبهشت در ایران آغاز 
مي شود و پیکان با نمایندگان تایلند، ازبکستان و 

ژاپن همگروه است.
    

نیمكت بسكتبال در دست تغییر
تیم ملي بسکتبال امسال مسابقات مهمي را 
در پیش دارد اما با این حال هنوز تکلیف نیمکت 
این تیم روشن نیســت. فدراسیون بسکتبال که 
به تازگي رییس جواني را روي مسند دارد، هنوز 
تصمیمــي در این باره نگرفته تــا فعال مصطفي 
هاشمي مرد اول تیم ملي باشد. اما به نظر مي رسد 
این جایگاه چندان محکم نیســت و گزینه هایي 
براي جایگزیني در حال بررسي هستند. شنیده 
مي شود سعید ارمغاني به واسطه رابطه خوبي که 
با جواد داوري رییس فدراسیون دارد، اصلي ترین 
گزینه براي هدایت تیم ملي است. او سال هاست 
ساکن مجارستان اســت و پیش از این و سال  ها 
قبل سرمربی تیم ملی بوده و حاال شانس زیادی 
دارد تا در رویدادهای آینده روی نیمکت تیم ملی 
بنشیند. البته داوري گفته بود که به جز هاشمي 
و ارمغاني، دو مربي دیگر هم از گزینه ها هستند. 
گفته مي شود طي امروز و فردا، تصمیم نهایي در 

این باره گرفته مي شود. 

منهایفوتبال
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آریا رهنورد

آریا طاري 


