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انتخابات والیبال
در آب نمک لیگ ملت ها

فدراسیون والیبال، تنها فدراسیونی است که 
بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها 
هنوز هیچ اقدامی در رابطه با برگزاری انتخاباتش 
انجام نشــده، حتی در حد ثبت نام از کاندیداها. 
حداقل تا دو ماه آینده هم خبری از این اقدامات 
نخواهد بــود چراکــه وزارت ورزش و دفتر امور 
مشترک فدراسیون های ورزشــی قصد دارند 
برای این کار تا پایان لیگ ملت ها صبر کنند. لیگ 
ملت ها طی پنج هفته از ۱۰ خرداد تا ۹ تیر برگزار 
می شــود و ایران هم میزبان دیدارهای دو هفته 
از این رقابت ها خواهد بود. به دلیل حساســیت 
مسابقات و فشردگی برنامه های تیم ملی در این 
پنج هفته، وزارت ورزش تصمیم دارد فعال هیچ 
اقدامی در رابطه با مدیریت فدراسیون و برگزاری 
انتخابات آن انجام نشود تا تیم ملی با آرامش کامل 
و به دور از حاشــیه در این رقابت ها شرکت کند. 
وزارت ورزش در حالی به بهانــه در پیش بودن 
لیگ ملت ها و لزوم دور بودن تیم ملی والیبال از 
حاشــیه های انتخاباتی چنین تصمیمی اتخاذ 
کرده که پنج ماه از سرپرستی افشین داوری در 

این فدراسیون می گذرد.
    

بنا: خواهش می کنم بس کنید!
جدال اینســتاگرامی برخی از کاندیداهای 
فدراسیون کشتی صدای اهالی کشتی را درآورده 
و محمد بنا هم یکی از آنهاست. سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی با انتشــار ویدیویی روی صفحه 
اینســتاگرامش به این موضوع پرداخته است. 
بنا درباره رقابت انتخاباتی کاندیداها می گوید: 
»هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، استرس 
جماعتی که کشــتی را دوســت دارند،  بیشتر 
می شــود. اعالم کردند تا ۴۵ روز دیگر انتخابات 
برگزار می شود. چقدر خوب است که تمام بزرگان 
کشــتی آرام و بدون دغدغه حرف های شان را 
روز مجمع بزنند. بزرگان و عزیزان مگر انتخابات 
مجلس اســت که مردم بخواهند به شــما رای 
بدهند؟ رای شما را باید روسای هیات ها بدهند؛ 
یعنی متخصصان کشتی به شما رای می دهند. 
چرا االن باید تمام مــردم را در صفحات مجازی 
درگیر چنین مســائلی کنید؟« وی همچنین 
افزود:»خواهــش می کنم بس کنید. کشــتی 
قداست دارد. شما بزرگان کشتی هستید و من 
کوچک تر از آن هستم که بخواهم شما را نصیحت 
کنم، امــا دل آدم به درد می آید.بــه هم احترام 
بگذارید. باالخــره روز انتخابات یک نفر انتخاب 
می شــود و همه ما وظیفه داریم بــه آن یک نفر 

کمک کنیم.«
    

بهترین های لیگ بسکتبال
تیم نفت آبادان با برتری مقابل شــهرداری 
گرگان برای نخســتین بار قهرمــان لیگ برتر 
بسکتبال شــد. بر همین اساس ســایت »آسیا 
بســکت« که اخبار بسکتبال آســیا را پوشش 
می دهد، برترین های این فصــل را معرفی کرد 
که طی آن سعید داورپناه، کاپیتان نفت به عنوان 
ارزشــمندترین بازیکن فینال معرفی و حماد 
سامری، سرمربی نفت هم به عنوان بهترین مربی 
سال انتخاب شد. همچنین بهترین بازیکن سال و 
بهترین گارد راس پری پتی )شهرداری گرگان(، 
بهترین سنتر محمد حســن زاده )نفت آبادان(، 
پدیده سال احســان دلیرزهان )آویژه صنعت 
مشهد(، بیشترین پیشرفت رسول مظفری )نفت 
آبادان( و بهترین بازیکن داخلی محمد حسن زاده 

)نفت آبادان( معرفی شدند.
    

حدادی و سودای ریاست
احسان حدادی پرتابگر دیسک ایران عالوه 
بر اینکه برای کســب مدال طــالی المپیک 
انگیزه هــای زیادی دارد، می گوید شــاید در 
آینده ای نزدیک رییس فدراســیون شــود! 
تصمیمی که در آن حســابی جــدی به نظر 
می رسد:»اگر قرار باشد احســان حدادی به 
عنوان یک ورزشــکار خودش مربی پیدا کند، 
اردو هماهنــگ کنــد، فیزیوتــراپ بیاورد و 
اسپانسر هم بگیرد، پس وظیفه بقیه چیست؟ 
اگر من بخواهم این کارها را خودم انجام دهم 
که در راس فدراســیون قرار می گیرم و برای 
بقیه ورزشکاران هم از این کارها می کنم. اصال 
شــوخی نکردم و کامال جدی گفتم. شاید در 
آینده ای نزدیک توانســتم رییس فدراسیون 
شــوم. اتفاقا انتخابات فدراسیون هم نزدیک 
اســت. ورزشــکاران زیادی در دنیا داریم که 
خودشان رییس فدراسیون هستند و همزمان 
ورزش قهرمانی هم می کننــد. من به کاندیدا 
شدن و ورود به انتخابات فکر کردم. اگر بتوانم 
به دوومیدانی کمک کنــم، قطعا به این حوزه 

ورود خواهم کرد.«

منهای فوتبال

آریا طاری

سرمربیگری استقالل، هدف بزرگ 
فرهــاد مجیدی پس از پایــان دوران 
بازی برای این باشگاه بوده است. اگر او 
عالقه ای به این شغل نداشت، دوره های 
مربیگری را سپری نمی کرد و همواره 
در بازی های بزرگ به عنوان هوادار در 
کنار تیم محبوبش دیده نمی شــد. او 
رابطه اش را با هواداران و حتی مدیران 
باشگاه حفظ کرد و سرانجام به عنوان 
»دستیار« شفر به جمع آبی ها برگشت. 

از همــان روزهای اول معلــوم بود که 
فرهاد تنها برای دســتیاری ساخته 
نشده و قصد دارد نقش های جدی تری 
را نیز در باشــگاه آزمایش کند. با این 
وجود کم تر کســی تصور می کرد او به 
همین سرعت لقب سرمربی استقالل 
را به دست بیاورد. فرهاد تجربه سال ها 
بازی در ایران و چند کشور خارجی را 
دارد و در این مدت با مربیان مختلفی 
کار کرده اســت. با این وجود شــروع 
دوران مربیگری در باشگاه پرهیاهو و 
پرحاشیه ای مثل استقالل، می تواند 

برای او دردسرســاز باشــد. خیلی ها 
شروع کار مجیدی در باشگاه را با امیر 
قلعه نویی مقایســه می کنند. امیر در 
اولین فصل لیگ برتر، دستیار منصور 
پورحیدری بود. منصور پس از تقدیم 
کردن قهرمانی لیگ به پرسپولیس در 
هفته پایانی، برکنار شد و ژنرال هدایت 
تیم را در جام حذفی بر عهده گرفت. او 
اولین نشانه های یک مربی مستعد را 
بروز داد اما آبی ها به سراغ کخ رفتند و 
امیر پس از کسب تجربه در باشگاه هایی 
مثل بــرق تهران و اســتقالل اهواز، با 

آمادگی بیشتری به استقالل برگشت و 
پروژه سه ساله منجر به قهرمانی لیگ را 
در باشگاه به جریان انداخت. شاید اگر او 
برای سرمربیگری تیم مورد عالقه اش 
عجله به خرج داده بــود، هرگز به یک 

مربی بزرگ تبدیل نمی شد.
تنها قهرمانی های استقالل در تاریخ 
لیگ برتر، با امیرقلعه نویی به دست آمده 
اســت. آبی ها در کنار مربیان خارجی، 
چهره های داخلی زیادی را نیز امتحان 
کرده انــد اما این نفــرات موفقیتی در 
باشگاه نداشته اند. صمد مرفاوی لیگ 

ششم به لحاظ فنی دانسته های خوبی 
برای انتقال به بازیکنان تیمش داشت 
اما آشکارا کم تجربه بود و نمی توانست 
روی رختکن تاثیر زیــادی بگذارد. او 
پس از کری خوانی معروفــش درباره 
فاصله ۱2 امتیــازی با تیــم دنیزلی، 
طلسم شد و در نهایت فصل را پایین تر از 
پرسپولیس تمام کرد. این کری خوانی، 
یکی از نشانه های بارز کم تجربگی آقای 
مربی بود. اعتماد بــه مربیان جوان در 
استقالل، در مورد علیرضا منصوریان 
نیز نتیجه بخش نبــود. علیمنصور با 
ســابقه هدایت نفت تهران و حضور در 
تیم ملی امید، به اســتقالل ملحق شد 
اما به نظر می رسید آمادگی مواجهه با 
این حجم از فشــار را ندارد. منصوریان 
نسبت به فرهاد مجیدی امروز، تجربه 
به مراتب بیشتری داشت اما باز هم برای 
کار کردن در استقالل آماده نبود. باشگاه 
پرسپولیس نیز بارها با این معضل دست 
و پنجه نرم کرده است. افشین پیروانی در 
لیگ برتر هشتم، جانشین افشین قطبی 
شد. به نظر می رسید پیروانی بتواند به 
عنوان سرمربی، یک کمک بزرگ برای 
قرمزها باشــد. او تجربــه هدایت هیچ 
تیمی را نداشت و تنها مدتی به عنوان 
دســتیار قطبی روی نیمکت نشسته 
بود. پیروانــی روزهای ناامیدکننده ای 
را در پرسپولبس پشــت سر گذاشت 
و خیلــی زود نیز جایگاهــش را به نلو 
وینگادا تقدیم کرد. علی دایی نیز پس 
از ناکامی در دوران حضور در تیم ملی، 
به پرســپولیس ملحق شــد و با وجود 
رسیدن به دو قهرمانی جام حذفی، هرگز 
فوتبال مورد عالقه هوادارها را به نمایش 
نگذاشت. تیم او در لیگ، فاقد قدرت الزم 
برای قهرمانی بود. یحیی گل محمدی، 
قربانی جوان دیگر نیمکت پرسپولیس 
بود. مردی که در نفت به موفقیت رسید 
اما نتوانست با هیاهوی کار در پرسپولیس 
کنار بیاید. یحیی در باشــگاه جانشین 

مانوئل ژوزه شد اما تنها یک نیم فصل در 
تیمش دوام آورد و ناچار شد پرسپولیس 
را ترک کند. گل محمدی بعدها در ذوب 
و پدیده نشان داد که چه مربی باکیفیتی 
است و اگر زمان بهتری را برای هدایت 
پرســپولیس انتخاب می کرد، قطعا به 

موفقیت دست پیدا می کرد.
در سال های گذشــته چهره هایی 
مثل علی کریمی و جواد نکونام، بدون 
ســپری کردن مقدمه هــای الزم به 
سراغ مربیگری رفتند و دوران چندان 
موفقیت آمیزی را پشت سر نگذاشتند. 
بی جهت نیســت که در باشگاه های 
اروپایی، چهره های اســطوره ای ابتدا 
بــرای کار کــردن در رده هــای پایه 
انتخاب می شوند و ســپس به طرف 
دستیاری و بعد ســرمربیگری در تیم 
بزرگســاالن می روند. دست تقدیر، 
فرهاد مجیدی را خیلی زود به نفر اول 
نیمکت تبدیل کرده اما او باید به شدت 
مراقب اعتباری که در فوتبال ایران برای 
خودش ساخته، باشــد. عجله کردن 
بــرای ســرمربیگری، می تواند بلیت 
این چهره در باشگاه استقالل را برای 
همیشه بسوزاند. درست مثل اتفاقی 
که برای چهره های زیادی در فوتبال 

ایران رخ داده است.

مرور عملکرد مربیان جوان در پرسپولیس و استقالل 

ناكامان

نکته به نکته

اتفاق روز

 فرهاد مجیدی سرمربی »موقت« استقالل است و به گفته مدیران باشگاه تنها با تضمین موقت  بودن حاضر 
شده هدایت این تیم را بر عهده بگیرد اما در فوتبال هیچ کس از آینده خبر ندارد و بعید نیست موانعی که بر سر 

جذب مربیان خارجی در مسیر استقالل و پرسپولیس قرار گرفته، موجب بقای مجیدی روی نیمکت باشگاه شود. 
تجربه حضور مربیان جوان در این دو باشگاه، تا امروز چندان موفقیت آمیز نبوده است. تجربه ای که گاهی عمال دوره 

مربیگری را برای این چهره ها به پایان رسانده است.

 آریا رهنورد

تا پایان این فصل فوتبال باشگاهی در اروپا، زمان زیادی باقی 
نمانده است. تیم های قهرمان در ایتالیا و اسپانیا جشن قهرمانی 
را نیز برگزار کرده اند. در آلمان نیز سرنوشت کامال روشن به نظر 
می رسد و تنها در انگلستان، هنوز تردیدهایی وجود دارد. جدا 
از جشن قهرمانی، داستان رسیدن به ســهمیه اروپایی نیز در 
لیگ های مختلف با جذابیت زیادی دنبال می شود. ختافه و آتاالنتا 
با حفظ رده های فعلی، می توانند تبدیل به شگفتی سازهای بزرگ 

این فصل فوتبال اروپا شوند.

انگلیس؛ اختالف طبقاتی در منچستر
یورگن کلوپ پس از پیروزی دشوار این هفته تیمش در زمین 
نیوکسل، تاکید کرد که لیورپول به »فینال لیگ« صعود کرده و 
حاال باید در انتظار هفته پایانی لیگ برتر بماند. به نظر می رسد 
سیتی شانس به مراتب بیشتری برای بردن جام دارد و سرنوشت 
هنوز در دســتان تیم پپ اســت. با این وجود قرمزهای آنفیلد 
نیز تا امروز ۹۴ امتیاز تصاحــب کرده اند و اگر موفق به قهرمانی 
نشــوند، بهترین تیم بدون جام تاریخ لیگ برتــر خواهند بود. 
چلسی با پیروزی این هفته، حضورش در فصل بعد رقابت های 

لیگ قهرمانان را قطعی کرد. تاتنهام نیز با توجه به توقف آرسنال 
و اختالف زیاد با این حریف در تفاضل گل، بدون شــک راهی 
رقابت های لیگ قهرمانان سال آینده خواهد شد. آرسنال که در 
سال های گذشته با ونگر دیگر شانس حضور در رتبه چهارم را هم 
از دست می داد، حاال این تجربه تلخ را با اونای امری تکرار کرده و 
به احتمال بسیار زیاد پنجم خواهد شد. توپچی ها البته به صعود به 
فینال یورولیگ نزدیک هستند و احتماال در این مسابقه با چلسی 
روبه رو می شــوند. اگر از بین آرسنال و چلسی یک تیم قهرمان 
یورولیگ شود، انگلیس برای سومین بار در تاریخ با پنج تیم در 
لیگ قهرمانان حاضر خواهد بود. از بین 6 تیم بزرگ فوتبال جزیره، 
احتماال تنها یونایتد به سهمیه دست پیدا نخواهد کرد. هر چقدر 
وضعیت سیتی امیدوارکننده است، قرمزهای منچستر روزهای 

ناامیدکننده ای را پشت سر می گذارند.
آلمان؛ سقوط آزاد دورتموند

 وقتی بایرن مونیخ در هفته های ابتدایــی این فصل با نیکو 
کواچ در بحران به ســر می برد، خیلی ها تصور می کردند دوران 
قهرمانی های متوالی باواریایی ها در بوندس لیگا به پایان رسیده 
اســت. بایرن در مقطعی از فصل حتی تیم چهارم جدول شد و 
فاصله اش با دورتموند به عدد هشت رسید. دورتموند با هدایت 

فاوره، فوتبال به شدت چشم نوازی ارائه می کرد و با درخشش 
جیدن سانچو و پاکو آلکاســر، همه رقبا را از دم تیغ می گذراند. 
قرمزها اما رفته رفته به مسیر پیروزی برگشتند و امتیازهای از 
دســت رفته را جبران کردند. افت وحشتناک زنبورها نیز آغاز 
شد و ستاره های این تیم فروغ شان را از دست دادند. حتی تا قبل 
از دیدار برگشت دو تیم، به نظر می رسید دورتموند هنوز شانس 
اول رسیدن به جام قهرمانی است اما پیروزی سنگین مونیخی ها 
برابر جدی ترین رقیب، شرایط را به سود آنها تغییر داد. شکست 
شاگردان فاوره برابر شالکه و تساوی شان با برمن، موجب شد بایرن 
برای رسیدن به قهرمانی تنها به دو امتیاز از دو دیدار باقی مانده نیاز 
داشته باشد. به نظر می رســد دورتموند شخصیت قهرمانی در 
آلمان را از دست داده و در هیچ شرایطی نمی تواند به این موفقیت 
برسد. قهرمانی این فصل مونیخی ها بیشتر از آن که نتیجه قدرت 

این تیم باشد، نشانه ضعف زنبورها بوده است.
اسپانیا؛ هشت در یازده!

عبارت کنایه آمیز »هشت در یازده« روی پیراهن مخصوص 
جشن قهرمانی بارسا در اللیگا، نشان می داد که آنها به خاطر فرم 
فوق العاده در اسپانیا مشغول ســرزنش رقبا هستند. بارسا در 
۱۱ فصل گذشته هشت بار تیم اول اللیگا شده و رئال مادرید و 
آتلتی روی هم تنها سه بار این لیگ را برده اند. مادریدی ها فصل 
را با بحران لوپتگی آغاز کردند. اضافه شدن سوالری نیز وضعیت 
را تغییر نداد و حتی زیدان هم نتوانست تیمش را احیا کند. آنها 
در کنار دو کالسیکوی رفت و برگشــت، شکست های زیادی 

را در این فصل تجربه کردند و هرگز نتوانســتند رقیبی جدی 
برای تیم والورده در مسیر قهرمانی باشند. تیم چولو سیمئونه، 
جدی ترین رقیب بارسا به شمار می رفت اما با وجود در اختیار 
داشتن ستاره های متعدد، لغزش های زیادی را تجربه کرد. این 
فصل اللیگا تقریبا از همان هفته های اول کامال قابل پیش بینی 
به نظر می رسید. با این وجود جذابیت در جنگ آخرین سهمیه 
اروپایی هنوز ادامه دارد. در فاصله دو هفته به پایان لیگ »ختافه« 
شگفتی ساز باالتر از سویا ایستاده و می تواند اولین صعود تاریخش 
به لیگ قهرمانان را جشن بگیرد. در جدول لیگ اسپانیا، سه تیم 

مادریدی پشت سر بارسا ایستاده اند.
ایتالیا؛ بانوی پیر حریف ندارد

فاصله یوونتوس با حریفانش در این فصل از ســری آ آنقدر 
زیاد بود که هواداران باشگاه هرگز با اضطراب روبه رو نشدند. آنها 
هشتمین قهرمانی متوالی شان در ایتالیا را با قدرت خیره کننده ای 
به دســت آوردند. ناپولی پس از جدایی ســاری، با ورود کارلتو 
ضعیف تر از چند فصل گذشته شد و نتوانست بانوی پیر را با تهدید 
روبه رو کند. اینتر پشت سر یووه و ناپولی قرار گرفته اما جنگ بر 
سر جایگاه چهارم، با هیجان زیادی ادامه دارد. آتاالنتا در شرایط 
فعلی، در رده چهارم ایستاده اما رم و میالن نیز دست به هر کاری 
می زنند تا در فصل آینده خودشان را به لیگ قهرمانان برسانند. 
حضور کریســتیانو رونالدو، هیجان انگیزترین اتفاق این فصل 
سری آ به شمار می رفت. اتفاقی که عمال این لیگ را یک طرفه تر و 

حدس  زدن نام تیم قهرمان را به مراتب ساده تر کرد.

کارلوس کی روش از چند ماه قبل کارش را در 
تیم ملی کلمبیا آغاز کرده اما تیم ملی ایران هنوز 
هم ســرمربی ندارد. انتخاب جانشین برای مرد 
پرتغالی، به یک موضوع کشــدار و خسته کننده 
تبدیل شده و ظاهرا فدراسیون عالقه ای به معرفی 
گزینه جدید نیمکت نشان نمی دهد. در هفته های 
گذشته ابتدا نام هروه رنار به شکل جدی در اطراف 
تیم ملی مطرح شد و رسانه ها از قطعی  شدن جذب 
سرمربی تیم ملی مراکش برای ایران خبر دادند اما 
خود رنار در چند نوبت مختلف، این ادعا را تکذیب 

کرد و دست روی این نکته گذاشت که قصد ترک 
فوتبال مراکش را ندارد. خولین لوپتگی و فلیکس 
سانچز نام های دیگری بودند که در اطراف تیم ملی 
شنیده شدند. لوپتگی که این فصل از رئال مادرید 
اخراج شــده، اصال مربی ارزان قیمتی نیســت و 
احتماال ترجیح می دهد در اروپا بماند. ســانچز 
نیز حتی با وجود موفقیت در فوتبال قطر، گزینه 
چندان هیجان انگیزی به نظر نمی رسد. مهدی 
تاج این اواخر تاکید کرده که در مسیر جذب مربی 
خارجی، موانعی وجــود دارد و امضای قرارداد با 

یک مربی غیرایرانی در شرایط فعلی بازار ارز، کار 
ساده ای نیست. رییس فدراسیون فوتبال ایران 
اعالم کرده که سرمربی جدید را حداکثر پیش از 
فینال جام حذفی معرفی خواهد کرد. »فینال جام 
حذفی« قاعدتا نباید رابطه ای با سرمربی تیم ملی 
پیدا کند، مگر آن که آن سرمربی، در حال رقابت 
برای رسیدن به آن مسابقه باشد. در واقع به نظر 
می رسد فدراسیون قصد دارد از برانکو ایوانکوویچ 
روی نیمکت تیم ملی اســتفاده کند و به همین 
خاطر در شرایط حساس پرســپولیس در لیگ 

برتر و جام حذفی، نام او را در اختیار رسانه ها قرار 
نمی دهد. برانکو از چند هفته قبل با وجود قرارداد 
داشتن با باشگاه به دلیل عدم دریافت مطالباتش، 
مذاکره با تیم های دیگر را برای خودش آزاد می داند. 
اگر فدراسیون تصمیم به جذب این مربی بگیرد، 
بعید است باشگاه پرسپولیس بتواند مخالفتی با 

این موضوع نشان بدهد. 
آیا همه چیز از پیش تعیین شــده است؟ آیا 
مدیران فدراســیون تنها در حال بــازی با افکار 
عمومی هستند؟ آیا بین وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال، توافقی حاصل شده که بر اساس آن، تیم 
ملی از ســرمربی نه چندان گرانقیمت خارجی و 
پرسپولیس و استقالل از سرمربیان ارزان قیمت 
داخلی استفاده کنند؟ جواب این سوال ها خیلی 
زود روشن خواهد شد. فدراسیون فوتبال به خوبی 

می داند که به لحاظ مالی از توانایی الزم برای جذب 
مربیان بزرگ برخوردار نیســت اما در عین حال 
نمی تواند هواداران تیم ملی را با نشاندن مربیان 
وطنی روی نیمکت راضــی کند. بهترین گزینه 
موجود شاید برانکو ایوانکوویچ باشد که نه ایرانی 
است و نه قرارداد ســنگینی برای حضور در تیم 
ملی می خواهد. پروفسور کروات ۱3 سال بعد از 
جدایی از تیم ملی، حاال دوبــاره به حضور در این 
تیم نزدیک شده اســت. اگر این اتفاق رخ بدهد، 
مقایسه او با کارلوس کی روش دوباره کلید خواهد 
خورد و تنش های زیــادی در اطراف تیم ملی به 
وجود خواهد آمد. به نظر می رسد فدراسیونی ها 
گزینه نهایی شان را پیدا کرده اند و برای اعالم نام 
سرمربی، تنها در انتظار فرارسیدن آخرین بازی 

فصل پرسپولیس هستند.

نگاهی به سرنوشت هفته های پایانی چهار لیگ معتبر اروپایی

آخرین معما

آیا مربی خارجی تیم ملی از »ایران« طلوع می کند؟ 

خارجی داخلی! 

خیلی ها شروع کار مجیدی 
در باشگاه را با امیر قلعه نویی 

مقایسه می کنند. امیر 
در اولین فصل لیگ برتر، 

دستیار منصور پورحیدری 
بود. منصور پس از تقدیم 

کردن قهرمانی لیگ به 
پرسپولیس در هفته پایانی، 

برکنار شد و ژنرال هدایت 
تیم را در جام حذفی بر 

عهده گرفت
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