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منهای فوتبال

شهنازي به خانه برگشت

همانطور كــه پيشبيني بعد از اســتعفاي
مصطفي كارخانه از هدايت تيم واليبال ســايپا،
ناصر شــهنازي كه فصل گذشــته روي نيمكت
اين تيم مينشســت در گزينههاي مســئوالن
اين باشــگاه قرار گرفت و درنهايت هم به عنوان
سرمربي جديد نارنجيپوشان انتخاب و معرفي
شد .شهنازي ســال گذشته با ســايپا به عنوان
نايبقهرماني ليگ رســيده بود و بعــد از اينكه
كارخانه به جايش راهي سايپا ميشود ،هدايت
تيمي را قبول نكــرد .او حاال در حالــي به خانه
بازگشته و قصد دارد امسال باشگاه را به هدفش كه
كسب عنوان قهرماني است برساند كه بعد از دور
ماندن از سايپا انتقادات شديدي را به مسئوالن
وقت باشگاه وارد كرده بود .شهنازي پس از قبول
هدایت والیبال تیم سایپا گفت«:بسیار خوشحالم
که به خانه برگشتم .سال گذشته نتایج خوبی با
تیم سایپا به دست آوردیم و اگر شرایط کرونایی
نبود شانس مسلم قهرمانی بودیم ،اما نشد .تغییر و
تحوالتی در سیستم مدیریتی باشگاه به وجود آمد
و با نظر مدیریت جدید دیگر عهدهدار تیم سایپا
نبودم ».وي افزود«:در حال حاضر شــرایط تیم
والیبال سایپا در جدول خوب نیست .روز سهشنبه
بازی سختی مقابل تیم شهرداری ورامین داریم
اما شناخت کاملی از این تیم دارم و تمام سعی و
تالش خود را برای کســب نتیجه خوب خواهیم
کرد .طبیعی اســت زمانی كه تغییر و تحوالتی
در تیم ایجاد میشــود چالشهایی در تیم پیش
خواهد آمــد .امیدوارم این چالشها به ســمت
مثبت باشــد .امیدوارم بتوانم در سمت جدید به
عنوان سرمربی سایپا مثمرثمر باشم و شرایطی را
ایجاد کنم که این تیم به عنوان قهرمانی که هدف
باشگاه در فصل جاری است ،برسد».

عليحسيني باالي سر جوانان

سعید علیحســینی وزنهبردار سابق تيم
ملي که در دنیای قهرمانی دوران پرنوســانی
داشت ،یک ســال بعد از خداحافظی از تخته
وزنهبرداری ،به عنوان ســرمربی تیم جوانان
معرفی شــد .تیم ملی وزنهبرداری جوانان که
تقریبا در یک سال اخیر فعالیتی نداشته ،حاال
با اعالم فدراســیون از اول دی قرار اســت زیر
نظر سعید علیحســینی کار خود را آغاز کند.
به اين ترتيب عليحســيني كه بعد از هشت
سال محروميت برگشته بود تا به آرزويش كه
رســيدن به المپيك بود ،جامه عمل بپوشاند
بعد از دعوت نشــدن به اردوي تيم ملي قبل از
مسابقات جهاني  2019و دور ماندن از سهميه
المپيك ،خداحافظي كرد و حاال رسما بايد نام
او را در فهرســت مربيها قرار بدهيم .اردوی
جوانها برای شرکت در مســابقات قهرمانی
جهان به میزبانی عربســتان استارت خواهد
خورد و به مدت  10روز ادامه دارد.

بازگشت عبدولي به تشك

اواسط سال جاری بود که ســعید عبدولی
با انتقاد تند خود از وضعیت کشــتی ،خواسته
یا ناخواسته وارد مسائل حاشــیهای و حذف از
گردونه مدعیان شــد کــه بزرگترین تبعات
آن ،عدم دعوت به اردوی تیــم ملی و غیبت در
رقابتهای انتخابی بود؛ بــه طوری که برخی از
اهالی کشــتی هم تایید کردند ،حذف به ظاهر
مقطعی ســعید عبدولی از اردوها و رقابتهای
انتخابی به اظهارات تند و صریح او ربط داشــت
که در تلویزیون مطرح شد و متولیان فدراسیون
کشــتی را از زیر تیغ انتقاد گذرانــد .متولیان
کشــتی و کادر فنی تیم ملی در واکنش به این
اتفاقات اعــام کردند عدم دعــوت عبدولی به
اردو و رقابتهــای انتخابی ،دالیل شــخصی و
فنی داشته اســت و ســعید عبدولی گفته بود
فعال شــرایط حضور در انتخابــی و اردوی تیم
ملی را ندارد .او اما پس از ماههــا دوري از اردو،
با ليگ قرار اســت به كشــتي برگردد .عبدولی
به عنوان دارنــده مدال برنــز المپیک و طالی
جهان به تازگــی با عقد قرارداد رســمی با تیم
بــازار بــزرگ در پیکارهای لیــگ برتر حضور
خواهد یافت .البته تیم بازار بزرگ در شرایطی
توانست ســعید عبدولی را جذب کند که میثم
دلخانی را از لیست خود خارج کرد .مرحله نیمه
نهایی و فینال لیگ کشتی فرنگی روز سهشنبه
برگزار میشود.

آدرنالین 7

کاپیتان سابق تیم ملی و یک نقش جدید

مربی مسعود!

تراکتورسازیتبریز،یکیازدوباشگاهیبهشمارمیرودکهسرمربیاشرادرفصلجدیدتغییردادهوهنوزهم
گزینهجانشینعلیرضامنصوریانرامعرفینکردهاست.آنهابهدنبالجذبچندمربیبودندامادرنهایتتصمیم
گرفتندحداقلتانیمفصل،مسعودشجاعيرادرقامتمربی-بازیکنحفظکنند.حاالشجاعیعالوهبرکاپیتانیتراکتور،
یک نقش مهم دیگر را هم در این باشگاه بر عهده دارد .او مرد اول نیمکت تیم است و همه تصمیمهای مهم را تا زمان از راه
رسیدنسرمربیبعدی،خودشبهتنهاییخواهدگرفت.

آریا رهنورد

تمایــل تراکتوریهــا بــه جذب
سرمربیان بزرگ در سالهای گذشته،
بر هیچکس پنهان نبوده است .آنها در
گذشتهبامربیانموفقفوتبالایرانمثل
برانکو مذاکره کردند و برای مدتی نیز
مصطفیدنیزلیراروینیمکتنشاندند.
زنوزیکهرابطهبسیارخوبیباکیروش
دارد و در دوران حضــور ایــن مربی در
فوتبال ایران ،از تیم ملی حمایت مالی

کرده است ،پس از برکناری منصوریان
بهدنبالجذبکارلوسکیروشبوداما
از یک طرف بیمیلی این مربی به کار در
رده باشگاهی و از سوی دیگر قانون منع
به کارگیری مربیــان خارجی ،مانع از
رقم خوردن این اتفاق شد .تراکتوریها
حتیتصمیمداشتندقانونرادوربزنند
و کیروش را با سمت «مدیرفنی» اما به
عنوانسرمربیروینیمکتقراربدهند
اماباتوجهبهقانونصریحوالبتهعجیب
ممانعــت از ورود خارجیهای جدید،

این کار عمال شدنی نبود .اگر کیروش
به فوتبال باشگاهی ایران اضافه میشد
ودرتراکتورمسئولیتمیگرفت،بدون
هیچ شــکی ســطح رقابت در فوتبال
ایــران باالتر میرفت و لیگ بیســتم،
هیجــان فوقالعاده جذابی به دســت
میآورد .با این حــال این اتفاق ممکن
نبود تا باز هم ثابت شود که این قانون،
یک پســرفت بزرگ برای فوتبال ایران
به وجود مــیآورد .با این حال ،تصمیم
تراکتوریها برای انتخاب ســرمربی

موقت بــه جای جذب یک ســرمربی
دائمی ،در نوع خودش کمی عجیب به
نظر میرسد .آنها که دیدند نمیتوانند
کیروش را به فوتبال ایران بیاورند ،به
سراغ یکی از محبوبترین شاگردان او
در دوران حضورش در تیم ملی رفتند.
مسعودشجاعیحتیوقتیآشکاراافت
کردهبود،بازهمزیرنظراینمربیبهتیم
ملیدعوتمیشد.روندیکهحاالدیگر
در تیم اسکوچیچ وجود ندارد و به نظر
میرسد دوران حضور شجاعی در تیم

ملی دیگر به طور کامل به پایان رسیده
است .از نســلی که به همراه مسعود و
مهرههاییمثلنکوبهجامجهانی2014
صعود کــرد ،هنوز بعضیها مشــغول
فوتبالبازیکردنهستندوبهمربیگری
فکر هم نمیکنند .با این حال شجاعی
حاال در یک مسیر مهم قدم گذاشته و
با پذیرفتن این مسئولیت بزرگ ،یک
تجربهتازهراسپریخواهدکرد.
به نظر میرســد تبریزیها ،اعتقاد
ویژهای به تواناییهای فنی مســعود
شجاعیدارند.اینبازیکنتاامروزحتی
در یک مسابقه هم تجربه نشستن روی
نیمکت به عنــوان «دســتیار» را نیز
نداشتهاست.
در حقیقــت او حتی یــک روز هم
مســئولیت کار فنی را تجربه نکرده و
ناگهان از هفته ششم لیگ برتر ،در این
موقعیت قرار گرفته است .بعید به نظر
میرســد که کاپیتان مسعود از همین
حاال آمادگی تبدیل شدن به یک مربی
تماموقت را داشته باشــد .کامال بعید
به نظر میرسد که او در همین جایگاه
باقی بماند و تا پایان فصل به عنوان مرد
اولنیمکتتراکتورفعالیتکند.باشگاه
دیر یا زود باید او را به پســت اصلیاش
برگرداند و معلوم نیست که این اتالف
وقت ،چــه دلیلــی دارد .واضح به نظر
میرســد که تراکتوریها اساسا ایده
فنیمشخصیبراینیمکتشانندارند
و هر لحظه ممکن اســت دست به یک
انتخاب متفاوت برای تیــم بزنند .این
تیم،فصلراباعلیرضامنصوریانشروع
کرد و پس از تنها ســه بازی ،به مهدی
تارتار پیشــنهاد مربیگری داد .اتفاقی
که جایگاه منصوریــان را در تیم کامال
متزلزل کرد .مهدی تارتار از پیکان جدا
نشــد اما علیمنصور فقط دو هفته بعد
حکم برکناری گرفت و حاال مســعود،
مربیموقتتبریزیهابهشمارمیرودو

از نسلی که به همراه
مسعودومهرههاییمثل
نکو به جام جهانی2014
صعودکرد،هنوزبعضیها
مشغول فوتبال بازی کردن
هستندوبهمربیگری
فکرهمنمیکنند.بااین
حال شجاعی حاال در یک
مسیرمهمقدمگذاشتهو
باپذیرفتناینمسئولیت
بزرگ ،یک تجربه تازه را
سپری خواهد کرد
گفتهمیشوداینروندتانیمفصلادامه
پیدا خواهد کرد .آن هم در شرایطی که
تانیمفصل،حداقل 9مسابقهدیگرباقی
مانده است .اگر تراکتور به انتخاب یک
مربیجدیدفکرمیکند،بهتراستاین
کارراهمینحاالانجامبدهدتاآنمربی،
فرصتکافیبرایکارکردنباتیمداشته
باشــد .از آنجایی که تیم نمیتواند به
ســراغ گزینههای خارجی برود و باید
انتخابش را از فوتبال ایران انجام بدهد،
دلیل این تعلل در انتخاب ســرمربی
جدید ،اصال مشخص نیست .شاید هم
آنهــا در انتظار اخراج یکــی از مربیان
فعلی شــاغل در لیگ برتر یا استعفای
اوهستند!
مسعودحاالسرمربیتیمیشدهکه
هوادارانش دو فصل قبل با چند نتیجه
ضعیف ،به کاپیتان تیم محبوبشــان
سیلی زدند! شجاعی طعم این سیلی را
چشیدهواهمیتاینموقعیترابهخوبی
درکمیکند.شایدبهترباشداوخودش
رادراینجایگاههزینهنکند.چراکهانجام
چنینکاریبرایاو،بهصبرویادگیریبه
مراتببیشترینیازدارد.

چهره به چهره
درباره ستارهای که از گل زدن دست برنمیدارد

زندگی دوباره گادوین
آریا طاری

اگرچه گل گهر برای دومین هفته متوالی
در لیگ برتر شکست خورد ،درخشش گادوین
منشا و یک گل تماشایی دیگر از این ستاره ،باز
هم چشــمها را خیره کرد .او این روزها در اوج
آمادگی قرار دارد و در  6هفته لیگ برتر 6 ،گل
به ثمر رسانده است .اگر منشا فصل را با همین
استانداردها ادامه بدهد ،حتی میتواند رکورد
گلزنی در رقابتهای یــک فصل از لیگ برتر
ایران را به نام خودش ثبت کنــد .او تا امروز به
شــکل غیرمنتظرهای ،بهترین مهاجم لیگ
برتر بوده است.
ظاهرا بــازی برای هــر باشــگاهی به جز
پرســپولیس و اســتقالل ،بدجوری به مذاق
گادوین منشا سازگار اســت .او در پیکان زیر
نظر مجید جاللــی ،یک ســتاره تمامعیار به
شمار میرفت و در کورس آقای گلی لیگ برتر
دیده میشــد .گادوین یک بار حتی تا آستانه
آقای گلــی نیز پیش رفــت و درنهایت رقابت
را به مهدی طارمی واگذار کرد .منشــا پس از
دوران فوقالعاده پیکان ،راهی پرســپولیس

شد اما در این باشگاه ،همه انتظارها را برآورده
نکرد .دوندگی باال و جنگندگــی گادوین در
زمین ،از او یک بازیکن محبوب برای هواداران
پرسپولیس ساخت اما اعضای کادر فنی باشگاه
از عملکرد این بازیکن و حاشیههای او راضی به
نظر نمیرسیدند .گلزنی در جدال با الدحیل،
مهمترین نقطه از دوران فوتبال منشا تا امروز
بوده است .گلی که پرسپولیس را به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آسیا برد و برای همیشه به یکی
از بهترین خاطرههای تاریخ این باشگاه تبدیل
شد .منشا در خط حمله پرسپولیس ،عمال «نفر
دوم» بود و وظیفه موقعیتســازی برای علی
علیپور را بر عهده داشت .همین ماجرا موجب
میشدخوداینبازیکن،گلهایکمتریبهثمر
برساند و کمتر بازیاش به چشم بیاید .به محض
باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس
پس از دو پنجره محرومیت ،برانکو نام منشــا
را در فهرســت بازیکنان مازاد تیمش قرار داد.
استقاللیهابهسراغاینبازیکنرفتندامانتیج ه
موردعالقهشان از جذب او را به دست نیاوردند.
حاال همان مهره اخراجی برانکو ،ســتاره تیم
امیرقلعهنویی به شــمار میرود .بازیکنی که

فصل گذشته نیز در ترکیب گل گهر سیرجان،
درخشش قابل توجهی داشت و از عوامل مهم
بقای این تیم در لیگ برتر به شــمار میرفت.
بخشمهمیازروندتبدیلشدنگلگهرازیک
تیم در معرض سقوط به یک تیم جذاب با نتایج
خوب ،به عملکرد این مهاجم مربوط میشود.
بازیکنیکهبااعتمادویژهقلعهنوییروبهروشده
و پاسخ بسیار خوبی هم به این اعتماد داده است.
تماشایدرخششقابلتوجهگادوینمنشا،
شاید بیشتر از همه برای هواداران پرسپولیس
ناراحتکننده باشد .این باشگاه ،گادوین را به
سادگی از دست داد و حاال این مهاجم ،در لیگ
برتر کوالک کرده است .نمایشهای استثنایی
منشــا در حالی رقم میخورد که پرسپولیس
به شدت با مشکل گلزنی روبهرو شده است.
عیســی آلکثیر همچنــان در محرومیت به
ســر میبرد و آرمان رمضانی و مهدی عبدی،
همچنان نتوانستهاند به مهاجمانی فوقالعاده
برای پرســپولیس تبدیل شــوند .به صورت
همزمان با این اتفاق ،مهاجم سابق این تیم در
لیگ برتر میدرخشد و دروازه همه رقبا را باز
میکند .وقتی امیرقلعهنویی هدایت گل گهر
را بر عهده گرفت ،خیلیها تصور میکردند او
به دنبال یک مهاجم مثل کیروش اســتنلي
برای تیمش خواهد بود اما منشــا تا امروز در
لیگ بیســتم ،به مراتب آمادهتر از کیروش
نشــان داده اســت .گادوین در همان دیدار

ابتدای فصل با سپاهان ،دروازه تیم نویدکیا را
باز کرد .دبل هفته دوم او برابر مس رفسنجان،
همه امتیازهای آن مســابقه را برای گل گهر
حفظ کرد .او در جدال با فوالد برای ســومین
هفته متوالــی و این بــار از روی نقطه پنالتی
موفق به گلزنی شد .روند گلزنی منشا برابر
ماشینســازی ادامه پیدا نکرد اما گادوین در
دو بازی بعدی با پیــکان و صنعت نفت ،هر دو
گل تیمش را به ثمر برساند .گل گهر سیرجان
تا امروز در لیگ برتر 9گل زده و 6گل به تنهایی
به منشا تعلق داشته است .این مهاجم تا پایان
هفته ششم لیگ برتر ،موثرترین و گلزنترین
مهاجم لیگ بوده است.
گادوین منشــا در حالی تا امــروز  6گل در
لیگ برتر به ثمر رسانده که فصل گذشته شیخ

دیاباته تنها با  15گل ،کفش طالی لیگ را از آن
خودش کرد .در حقیقت بین منشا و آقای گل
فصل گذشته لیگ برتر در پایان هفته ششم،
فقط 9گلاختالفوجوددارد.میانگینیکگل
زده به ازای هر بازی برای این مهاجم فوقالعاده
به نظر میرســد .در پنج فصل گذشته لیگ،
هرگز بازیکنی بیشــتر از  19گل در یک فصل
نزده و رکورد گلزنی همــه ادوار لیگ برتر در
یک فصل با  24گل به رضا نوروزی تعلق دارد.
اگر منشا تا پایان فصل همین میانگین گلزنی
را حفظ کند ،این شــانس را خواهد داشت که
رکورد رضا نوروزی را کنار بزند و یک دستاورد
فراموشنشدنی را جشــن بگیرد .دستاوردی
که ممکن اســت برای مدتها فقط برای این
فوتبالیستحفظ شود.

اتفاق روز
حریف پرسپولیس باالخره معرفی شد

اژدهای جانسخت!

با مشخص شدن تیم قهرمان منطقه شرق آسیا در لیگ
قهرمانان ،پرسپولیس ســرانجام حریفش را در فینال این
تورنمنت شناخت .از صعود پرسپولیس به فینال آسیا ،زمان
زیادی سپری شده و حاال اولسان هیوندای از کره جنوبی ،به
دیدار نهایی این رقابتها رسیده است .اولسان در اوج اقتدار
از مرحله گروهی این جام صعود کــرد و از  18امتیاز ممکن
 16امتیاز به دست آورد .آنها در مراحل حذفی نیز فوقالعاده
بودند اما شاید فرسایشی شدن رقابتها ،این تیم را کمی قبل
از رسیدن به فینال خسته کرد .چراکه آبیها در جریان دیدار

نهایی شرق آسیا ،فوقالعاده نشان ندادند .مسابقه با برتری
اولسان بر مالکیت توپ کلید خورد و این تیم در همان نیمه
دوم صاحب دو موقعیت گل اســتثنایی شد اما مهره شماره
هفت اولســان ،هر دو موقعیت را به راحتی از دست داد .در
شروع نیمه دوم ،ویسل کوبه با یک حرکت ایستگاهی تمرین
شده ،به گل اول بازی دست پیدا کرد .ویسل با این گل ،سوار بر
بازی شد و حتی توانست گل دوم را به ثمر برساند اما با وجود
تایید گل از ســوی داور ،کمکداور ویدئویی در این صحنه
خطا اعالم کرد .همین شــوک بزرگ کافی بود تا اولسان به
بازی برگردد و کار را به تساوی بکشاند.
هرچند که این بار داور حکم به مردود شدن این گل داد.
با این حال کمکداور ویدئویی باز هم به کمک تیم ژاپنی
آمد و این گل را سالم اعالم کرد .بازی به وقتهای اضافه

رفت و در این لحظات با جذابیت بسیار زیادی دنبال شد.
هر دو تیم موقعیتهای درخشانی برای گلزنی به دست
آوردند اما تا آخرین دقیقه ،نتوانستند دروازهها را باز کنند.
سرانجام در دقیقه  119روی اشــتباه مهلک گلر ویسل
کوبه ،اولسان صاحب یک ضربه پنالتی شد و جونیور نگرئو
توپ را به تور دروازه رساند تا مسابقه با برتری ژاپنیها به
پایان برسد .تیمی که یک بار در سال  2012قهرمان آسیا
شــده ،حاال برای تصاحب این جام روبهروی پرسپولیس
قرار خواهد گرفــت .آنها یک تیم فیزیکــی با چند مهره
درجه یک خارجی هستند و در خلق موقعیت ،عالی عمل
میکنند اما به همان نســبت نیز در دفاع شکننده به نظر
میرسند .اگر اشــتباههای فردی وحشتناک مهاجمان
ویسل نبود ،این تیم به راحتی چند گل به اولسان میزد.

فراموش نکنید که تیم ژاپنی ،آندرس اینیستا را نیز در این
مسابقه در اختیار نداشت .بازیکنی که به دلیل مصدومیت،
دیدار تیمش را از روی سکوها تماشا میکرد.
اولسان در یک سال گذشــته ،نایب قهرمان لیگ و جام
حذفی ژاپن شده است .پرسپولیس میتواند سهگانه نایب
قهرمانی این تیم را تکمیل کند اما برای بردن این تیم ،پسران
یحییبایدکامالهوشیارباشند.تجربهدیداراولسانباویسل،
نشان داد که نماینده کره به هیچ وجه یک تیم شکستناپذیر
نیســت اما آنها به شــدت حرفهای فوتبال بازی میکنند و
میتوانندازکوچکترینفرصتبهبهترینشکلممکنبهره
ببرند .حتی یک اشتباه کوچک روبهروی این حریف ،ممکن
است برای قرمزها گران تمام شــود .حریفی که تیم بسیار
خوبی است اما مهارنشدنی هم نشان نمیدهد.

