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شهنازي به خانه برگشت

همان طور كــه پيش بيني بعد از اســتعفاي 
مصطفي كارخانه از هدايت تيم واليبال ســايپا، 
ناصر شــهنازي كه فصل گذشــته روي نيمكت 
اين تيم مي نشســت در گزينه هاي مســئوالن 
اين باشــگاه قرار گرفت و درنهايت هم به عنوان 
سرمربي جديد نارنجي پوشان انتخاب و معرفي 
شد. شهنازي ســال گذشته با ســايپا به عنوان 
نايب قهرماني ليگ رســيده بود و بعــد از اينكه 
كارخانه به جايش راهي سايپا مي شود، 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 
هدايت واليبال تيم سايپا گفت:»بسيار خوشحالم 
كه به خانه برگشتم. سال گذشته نتايج خوبی با 
تيم سايپا به دست آورديم و اگر شرايط كرونايی 
نبود شانس مسلم قهرمانی بوديم، اما نشد. تغيير و 
تحوالتی در سيستم مديريتی باشگاه به وجود آمد 
و با نظر مديريت جديد ديگر عهده دار تيم سايپا 
نبودم.« وي افزود:»در حال حاضر شــرايط تيم 
واليبال سايپا در جدول خوب نيست. روز سه شنبه 
بازی سختی مقابل تيم شهرداری ورامين داريم 
اما شناخت كاملی از اين تيم دارم و تمام سعی و 
تالش خود را برای كســب نتيجه خوب خواهيم 
كرد. طبيعی اســت زمانی كه تغيير و تحوالتی 
در تيم ايجاد می شــود چالش هايی در تيم پيش 
خواهد آمــد. اميدوارم اين چالش ها به ســمت 
مثبت باشــد. اميدوارم بتوانم در سمت جديد به 
عنوان سرمربی سايپا مثمرثمر باشم و شرايطی را 
ايجاد كنم كه اين تيم به عنوان قهرمانی كه هدف 

باشگاه در فصل جاری است، برسد.«
    

علي حسيني باالي سر جوانان
سعيد علی حســينی وزنه بردار سابق تيم 
ملي كه در دنيای قهرمانی دوران پرنوســانی 
داشت، يک ســال بعد از خداحافظی از تخته 
وزنه برداری، به عنوان ســرمربی تيم جوانان 
معرفی شــد. تيم ملی وزنه برداری جوانان كه 
تقريبا در يک سال اخير فعاليتی نداشته، حاال 
با اعالم فدراســيون از اول دی قرار اســت زير 
نظر سعيد علی حســينی كار خود را آغاز كند. 
به اين ترتيب علي حســيني كه بعد از هشت 
سال محروميت برگشته بود تا به آرزويش كه 
رســيدن به المپيک بود، جامه عمل بپوشاند 
بعد از دعوت نشــدن به اردوي تيم ملي قبل از 
مسابقات جهاني 2019 و دور ماندن از سهميه 
المپيک، خداحافظي كرد و حاال رسما بايد نام 
او را در فهرســت مربي ها قرار بدهيم. اردوی 
جوان ها برای شركت در مســابقات قهرمانی 
جهان به ميزبانی عربســتان استارت خواهد 

خورد و به مدت 10 روز ادامه دارد.
    

بازگشت عبدولي به تشك
اواسط سال جاری بود كه ســعيد عبدولی 
با انتقاد تند خود از وضعيت كشــتی، خواسته 
يا ناخواسته وارد مسائل حاشــيه ای و حذف از 
گردونه مدعيان شــد كــه بزرگ ترين تبعات 
آن، عدم دعوت به اردوی تيــم ملی و غيبت در 
رقابت های انتخابی بود؛ بــه طوری كه برخی از 
اهالی كشــتی هم تاييد كردند، حذف به ظاهر 
مقطعی ســعيد عبدولی از اردوها و رقابت های 
انتخابی به اظهارات تند و صريح او ربط داشــت 
كه در تلويزيون مطرح شد و متوليان فدراسيون 
كشــتی را از زير تيغ انتقاد گذرانــد. متوليان 
كشــتی و كادر فنی تيم ملی در واكنش به اين 
اتفاقات اعــالم كردند عدم دعــوت عبدولی به 
اردو و رقابت هــای انتخابی، داليل شــخصی و 
فنی داشته اســت و ســعيد عبدولی گفته بود 
فعال شــرايط حضور در انتخابــی و اردوی تيم 
ملی را ندارد . او اما پس از ماه هــا دوري از اردو، 
با ليگ قرار اســت به كشــتي برگردد. عبدولی 
به عنوان دارنــده مدال برنــز المپيک و طالی 
جهان به تازگــی با عقد قرارداد رســمی با تيم 
بــازار بــزرگ در پيكارهای ليــگ برتر حضور 
خواهد يافت. البته تيم بازار بزرگ در شرايطی 
توانست ســعيد عبدولی را جذب كند كه ميثم 
دلخانی را از ليست خود خارج كرد. مرحله نيمه 
 نهايی و فينال ليگ كشتی فرنگی روز سه شنبه 

برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تمايــل تراكتوری هــا بــه جذب 
سرمربيان بزرگ در سال های گذشته، 
بر هيچ كس پنهان نبوده است. آنها در 
گذشته با مربيان موفق فوتبال ايران مثل 
برانكو مذاكره كردند و برای مدتی نيز 
مصطفی دنيزلی را روی نيمكت نشاندند. 
زنوزی كه رابطه بسيار خوبی با كی روش 
دارد و در دوران حضــور ايــن مربی در 
فوتبال ايران، از تيم ملی حمايت مالی 

كرده است، پس از بركناری منصوريان 
به دنبال جذب كارلوس كی روش بود اما 
از يک طرف بی ميلی اين مربی به كار در 
رده باشگاهی و از سوی ديگر قانون منع 
به كارگيری مربيــان خارجی، مانع از 
رقم خوردن اين اتفاق شد. تراكتوری ها 
حتی تصميم داشتند قانون را دور بزنند 
و كی روش را با سمت »مديرفنی« اما به 
عنوان سرمربی روی نيمكت قرار بدهند 
اما با توجه به قانون صريح و البته عجيب 
ممانعــت از ورود خارجی های جديد، 

اين كار عمال شدنی نبود. اگر كی روش 
به فوتبال باشگاهی ايران اضافه می شد 
و در تراكتور مسئوليت می گرفت، بدون 
هيچ شــكی ســطح رقابت در فوتبال 
ايــران باالتر می رفت و ليگ بيســتم، 
هيجــان فوق العاده جذابی به دســت 
می آورد. با اين حــال اين اتفاق ممكن 
نبود تا باز هم ثابت شود كه اين قانون، 
يک پســرفت بزرگ برای فوتبال ايران 
به وجود مــی آورد. با اين حال، تصميم 
تراكتوری ها برای انتخاب ســرمربی 

موقت بــه جای جذب يک ســرمربی 
دائمی، در نوع خودش كمی عجيب به 
نظر می رسد. آنها كه ديدند نمی توانند 
كی روش را به فوتبال ايران بياورند، به 
سراغ يكی از محبوب ترين شاگردان او 
در دوران حضورش در تيم ملی رفتند. 
مسعود شجاعی حتی وقتی آشكارا افت 
كرده بود، باز هم زير نظر اين مربی به تيم 
ملی دعوت می شد. روندی كه حاال ديگر 
در تيم اسكوچيچ وجود ندارد و به نظر 
می رسد دوران حضور شجاعی در تيم 

ملی ديگر به طور كامل به پايان رسيده 
است. از نســلی كه به همراه مسعود و 
مهره هايی مثل نكو به جام جهانی 2014 
صعود كــرد، هنوز بعضی ها مشــغول 
فوتبال بازی كردن هستند و به مربيگری 
فكر هم نمی كنند. با اين حال شجاعی 
حاال در يک مسير مهم قدم گذاشته و 
با پذيرفتن اين مسئوليت بزرگ، يک 

تجربه تازه را سپری خواهد كرد.
به نظر می رســد تبريزی ها، اعتقاد 
ويژه ای به توانايی های فنی مســعود 
شجاعی دارند. اين بازيكن تا امروز حتی 
در يک مسابقه هم تجربه نشستن روی 
نيمكت به عنــوان »دســتيار« را نيز 

نداشته است. 
در حقيقــت او حتی يــک روز هم 
مســئوليت كار فنی را تجربه نكرده و 
ناگهان از هفته ششم ليگ برتر، در اين 
موقعيت قرار گرفته است. بعيد به نظر 
می رســد كه كاپيتان مسعود از همين 
حاال آمادگی تبديل شدن به يک مربی 
تمام وقت را داشته باشــد. كامال بعيد 
به نظر می رسد كه او در همين جايگاه 
باقی بماند و تا پايان فصل به عنوان مرد 
اول نيمكت تراكتور فعاليت كند. باشگاه 
دير يا زود بايد او را به پســت اصلی اش 
برگرداند و معلوم نيست كه اين اتالف 
وقت، چــه دليلــی دارد. واضح به نظر 
می رســد كه تراكتوری ها اساسا ايده 
فنی مشخصی برای نيمكت شان ندارند 
و هر لحظه ممكن اســت دست به يک 
انتخاب متفاوت برای تيــم بزنند. اين 
تيم، فصل را با عليرضا منصوريان شروع 
كرد و پس از تنها ســه بازی، به مهدی 
تارتار پيشــنهاد مربيگری داد. اتفاقی 
كه جايگاه منصوريــان را در تيم كامال 
متزلزل كرد. مهدی تارتار از پيكان جدا 
نشــد اما عليمنصور فقط دو هفته بعد 
حكم بركناری گرفت و حاال مســعود، 
مربی موقت تبريزی ها به شمار می رود و 

گفته می شود اين روند تا نيم فصل ادامه 
پيدا خواهد كرد. آن هم در شرايطی كه 
تا نيم فصل، حداقل 9 مسابقه ديگر باقی 
مانده است. اگر تراكتور به انتخاب يک 
مربی جديد فكر می كند، بهتر است اين 
كار را همين حاال انجام بدهد تا آن مربی، 
فرصت كافی برای كار كردن با تيم داشته 
باشــد. از آن جايی كه تيم نمی تواند به 
ســراغ گزينه های خارجی برود و بايد 
انتخابش را از فوتبال ايران انجام بدهد، 
دليل اين تعلل در انتخاب ســرمربی 
جديد، اصال مشخص نيست. شايد هم 
آنهــا در انتظار اخراج يكــی از مربيان 
فعلی شــاغل در ليگ برتر يا استعفای 

او هستند!
مسعود حاال سرمربی تيمی شده كه 
هوادارانش دو فصل قبل با چند نتيجه 
ضعيف، به كاپيتان تيم محبوب شــان 
سيلی زدند! شجاعی طعم اين سيلی را 
چشيده و اهميت اين موقعيت را به خوبی 
درک می كند. شايد بهتر باشد او خودش 
را در اين جايگاه هزينه نكند. چراكه انجام 
چنين كاری برای او، به صبر و يادگيری به 

مراتب بيشتری نياز دارد.

کاپیتان سابق تیم ملی و یک نقش جدید

مربی مسعود!

اتفاق روز

چهره به چهره

تراکتورسازی تبریز، یکی از دو باشگاهی به شمار می رود که سرمربی اش را در فصل جدید تغییر داده و هنوز هم 
گزینه جانشین علیرضا منصوریان را معرفی نکرده است. آنها به دنبال جذب چند مربی بودند اما در نهایت تصمیم 

گرفتند حداقل تا نیم فصل، مسعود شجاعي را در قامت مربی-بازیکن حفظ کنند. حاال شجاعی عالوه بر کاپیتانی تراکتور، 
یک نقش مهم دیگر را هم در این باشگاه بر عهده دارد. او مرد اول نیمکت تیم است و همه تصمیم های مهم را تا زمان از راه 

رسیدن سرمربی بعدی، خودش به تنهایی خواهد گرفت.

با مشخص شدن تيم قهرمان منطقه شرق آسيا در ليگ 
قهرمانان، پرسپوليس ســرانجام حريفش را در فينال اين 
تورنمنت شناخت. از صعود پرسپوليس به فينال آسيا، زمان 
زيادی سپری شده و حاال اولسان هيوندای از كره جنوبی، به 
ديدار نهايی اين رقابت ها رسيده است. اولسان در اوج اقتدار 
از مرحله گروهی اين جام صعود كــرد و از 18 امتياز ممكن 
16 امتياز به دست آورد. آنها در مراحل حذفی نيز فوق العاده 
بودند اما شايد فرسايشی شدن رقابت ها، اين تيم را كمی قبل 
از رسيدن به فينال خسته كرد. چراكه آبی ها در جريان ديدار 

نهايی شرق آسيا، فوق العاده نشان ندادند. مسابقه با برتری 
اولسان بر مالكيت توپ كليد خورد و اين تيم در همان نيمه 
دوم صاحب دو موقعيت گل اســتثنايی شد اما مهره شماره 
هفت اولســان، هر دو موقعيت را به راحتی از دست داد. در 
شروع نيمه دوم، ويسل كوبه با يک حركت ايستگاهی تمرين 
شده، به گل اول بازی دست پيدا كرد. ويسل با اين گل، سوار بر 
بازی شد و حتی توانست گل دوم را به ثمر برساند اما با وجود 
تاييد گل از ســوی داور، كمک داور ويدئويی در اين صحنه 
خطا اعالم كرد. همين شــوک بزرگ كافی بود تا اولسان به 

بازی برگردد و كار را به تساوی بكشاند. 
هرچند كه اين بار داور حكم به مردود شدن اين گل داد. 
با اين حال كمک داور ويدئويی باز هم به كمک تيم ژاپنی 
آمد و اين گل را سالم اعالم كرد. بازی به وقت های اضافه 

رفت و در اين لحظات با جذابيت بسيار زيادی دنبال شد. 
هر دو تيم موقعيت های درخشانی برای گل زنی به دست 
آوردند اما تا آخرين دقيقه، نتوانستند دروازه ها را باز كنند. 
سرانجام در دقيقه 119 روی اشــتباه مهلک گلر ويسل 
كوبه، اولسان صاحب يک ضربه پنالتی شد و جونيور نگرئو 
توپ را به تور دروازه رساند تا مسابقه با برتری ژاپنی ها به 
پايان برسد. تيمی كه يک بار در سال 2012 قهرمان آسيا 
شــده، حاال برای تصاحب اين جام روبه روی پرسپوليس 
قرار خواهد گرفــت. آنها يک تيم فيزيكــی با چند مهره 
درجه يک خارجی هستند و در خلق موقعيت، عالی عمل 
می كنند اما به همان نســبت نيز در دفاع شكننده به نظر 
می رسند. اگر اشــتباه های فردی وحشتناک مهاجمان 
ويسل نبود، اين تيم به راحتی چند گل به اولسان می زد. 

فراموش نكنيد كه تيم ژاپنی، آندرس اينيستا را نيز در اين 
مسابقه در اختيار نداشت. بازيكنی كه به دليل مصدوميت، 

ديدار تيمش را از روی سكوها تماشا می كرد.
اولسان در يک سال گذشــته، نايب قهرمان ليگ و جام 
حذفی ژاپن شده است. پرسپوليس می تواند سه گانه نايب 
قهرمانی اين تيم را تكميل كند اما برای بردن اين تيم، پسران 
يحيی بايد كامال هوشيار باشند. تجربه ديدار اولسان با ويسل، 
نشان داد كه نماينده كره به هيچ وجه يک تيم شكست ناپذير 
نيســت اما آنها به شــدت حرفه ای فوتبال بازی می كنند و 
می توانند از كوچک ترين فرصت به بهترين شكل ممكن بهره 
ببرند. حتی يک اشتباه كوچک روبه روی اين حريف، ممكن 
است برای قرمزها گران تمام شــود. حريفی كه تيم بسيار 

خوبی است اما مهارنشدنی هم نشان نمی دهد.

آریا طاری

اگرچه گل گهر برای دومين هفته متوالی 
در ليگ برتر شكست خورد، درخشش گادوين 
منشا و يک گل تماشايی ديگر از اين ستاره، باز 
هم چشــم ها را خيره كرد. او اين روزها در اوج 
آمادگی قرار دارد و در 6 هفته ليگ برتر، 6 گل 
به ثمر رسانده است. اگر منشا فصل را با همين 
استانداردها ادامه بدهد، حتی می تواند ركورد 
گل زنی در رقابت های يــک فصل از ليگ برتر 
ايران را به نام خودش ثبت كنــد. او تا امروز به 
شــكل غيرمنتظره ای، بهترين مهاجم ليگ 

برتر بوده است.
ظاهرا بــازی برای هــر باشــگاهی به جز 
پرســپوليس و اســتقالل، بدجوری به مذاق 
گادوين منشا سازگار اســت. او در پيكان زير 
نظر مجيد جاللــی، يک ســتاره تمام عيار به 
شمار می رفت و در كورس آقای گلی ليگ برتر 
ديده می شــد. گادوين يک بار حتی تا آستانه 
آقای گلــی نيز پيش رفــت و درنهايت رقابت 
را به مهدی طارمی واگذار كرد. منشــا پس از 
دوران فوق العاده پيكان، راهی پرســپوليس 

شد اما در اين باشگاه، همه انتظارها را برآورده 
نكرد. دوندگی باال و جنگندگــی گادوين در 
زمين، از او يک بازيكن محبوب برای هواداران 
پرسپوليس ساخت اما اعضای كادر فنی باشگاه 
از عملكرد اين بازيكن و حاشيه های او راضی به 
نظر نمی رسيدند. گل زنی در جدال با الدحيل، 
مهم ترين نقطه از دوران فوتبال منشا تا امروز 
بوده است. گلی كه پرسپوليس را به نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا برد و برای هميشه به يكی 
از بهترين خاطره های تاريخ اين باشگاه تبديل 
شد. منشا در خط حمله پرسپوليس، عمال »نفر 
دوم« بود و وظيفه موقعيت ســازی برای علی 
عليپور را بر عهده داشت. همين ماجرا موجب 
می شد خود اين بازيكن، گل های كم تری به ثمر 
برساند و كم تر بازی اش به چشم بيايد. به محض 
باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت پرسپوليس 
پس از دو پنجره محروميت، برانكو نام منشــا 
را در فهرســت بازيكنان مازاد تيمش قرار داد. 
استقاللی ها به سراغ اين بازيكن رفتند اما نتيجه  
موردعالقه شان از جذب او را به دست نياوردند. 
حاال همان مهره اخراجی برانكو، ســتاره تيم 
اميرقلعه نويی به شــمار می رود. بازيكنی كه 

فصل گذشته نيز در تركيب گل گهر سيرجان، 
درخشش قابل توجهی داشت و از عوامل مهم 
بقای اين تيم در ليگ برتر به شــمار می رفت. 
بخش مهمی از روند تبديل شدن گل گهر از يک 
تيم در معرض سقوط به يک تيم جذاب با نتايج 
خوب، به عملكرد اين مهاجم مربوط می شود. 
بازيكنی كه با اعتماد ويژه قلعه نويی روبه رو شده 
و پاسخ بسيار خوبی هم به اين اعتماد داده است.
تماشای درخشش قابل توجه گادوين منشا، 
شايد بيشتر از همه برای هواداران پرسپوليس 
ناراحت كننده باشد. اين باشگاه، گادوين را به 
سادگی از دست داد و حاال اين مهاجم، در ليگ 
برتر كوالک كرده است. نمايش های استثنايی 
منشــا در حالی رقم می خورد كه پرسپوليس 
به شدت با مشكل گل زنی روبه رو شده است. 
عيســی آل كثير همچنــان در محروميت به 
ســر می برد و آرمان رمضانی و مهدی عبدی، 
همچنان نتوانسته اند به مهاجمانی فوق العاده 
برای پرســپوليس تبديل شــوند. به صورت 
همزمان با اين اتفاق، مهاجم سابق اين تيم در 
ليگ برتر می درخشد و دروازه همه رقبا را باز 
می كند. وقتی اميرقلعه نويی هدايت گل گهر 
را بر عهده گرفت، خيلی ها تصور می كردند او 
به دنبال يک مهاجم مثل كی روش اســتنلي 
برای تيمش خواهد بود اما منشــا تا امروز در 
ليگ بيســتم، به مراتب آماده تر از كی روش 
نشــان داده اســت. گادوين در همان ديدار 

ابتدای فصل با سپاهان، دروازه تيم نويدكيا را 
باز كرد. دبل هفته دوم او برابر مس رفسنجان، 
همه امتيازهای آن مســابقه را برای گل گهر 
حفظ كرد. او در جدال با فوالد برای ســومين 
هفته متوالــی و اين بــار از روی نقطه پنالتی 
موفق به گل زنی شد. روند گل زنی منشا برابر 
ماشين ســازی ادامه پيدا نكرد اما گادوين در 
دو بازی بعدی با پيــكان و صنعت نفت، هر دو 
گل تيمش را به ثمر برساند. گل گهر سيرجان 
تا امروز در ليگ برتر 9 گل زده و 6 گل به تنهايی 
به منشا تعلق داشته است. اين مهاجم تا پايان 
هفته ششم ليگ برتر، موثرترين و گل زن ترين 

مهاجم ليگ بوده است.
گادوين منشــا در حالی تا امــروز 6 گل در 
ليگ برتر به ثمر رسانده كه فصل گذشته شيخ 

دياباته تنها با 15 گل، كفش طالی ليگ را از آن 
خودش كرد. در حقيقت بين منشا و آقای گل 
فصل گذشته ليگ برتر در پايان هفته ششم، 
فقط 9 گل اختالف وجود دارد. ميانگين يک گل 
زده به ازای هر بازی برای اين مهاجم فوق العاده 
به نظر می رســد. در پنج فصل گذشته ليگ، 
هرگز بازيكنی بيشــتر از 19 گل در يک فصل 
نزده و ركورد گل زنی همــه ادوار ليگ برتر در 
يک فصل با 24 گل به رضا نوروزی تعلق دارد. 
اگر منشا تا پايان فصل همين ميانگين گل زنی 
را حفظ كند، اين شــانس را خواهد داشت كه 
ركورد رضا نوروزی را كنار بزند و يک دستاورد 
فراموش نشدنی را جشــن بگيرد. دستاوردی 
كه ممكن اســت برای مدت ها فقط برای اين 

فوتباليست حفظ شود.

حریف پرسپولیس باالخره معرفی شد

اژدهای جان سخت!

درباره ستاره ای که از گل زدن دست برنمی دارد

زندگی دوباره گادوین

از نسلی که به همراه 
مسعود و مهره هایی مثل 
نکو به جام جهانی 2014 

صعود کرد، هنوز بعضی ها 
مشغول فوتبال بازی کردن 

هستند و به مربیگری 
فکر هم نمی کنند. با این 

حال شجاعی حاال در یک 
مسیر مهم قدم گذاشته و 
با پذیرفتن این مسئولیت 
بزرگ، یک تجربه تازه را 

سپری خواهد کرد
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