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منهای فوتبال

سونامی در اردو

دور جدید تمرینات هوگوپوشان برای حضور
در بیســت و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی
جهان از امــروز در مرکز جهانــی تکواندو آغاز
میشود که در بین نفرات دعوت شده نام فرزان
عاشورزاده نیز وجود دارد .گفته شده بود انتخابی
تیم ملی مالک نهایی دعوت شدن به اردو نیست
اما به نظر میرسد ســونامی نظر کادر فنی را هر
طور شده جلب کرده اســت .او برای بازگشت به
اردوی تیم ملی باید در جام ریاســت فدراسیون
جهانی به میزبانــی کیش قهرمان میشــد و
درنهایت با به دســت آوردن این عنوان ،حرف و
حدیثیدراردونشینشدنشایجادنکرد.دروزن
اول ( -54کیلوگرم) آرمیــن هادیپور ،در وزن
دوم ( -58کیلوگرم) فرزان عاشــورزاده ،محمد
کاظمی و محمدحســن پلنگافکــن ،در وزن
سوم ( -63کیلوگرم) ســروش احمدی ،در وزن
چهارم ( -68کیلوگرم) میرهاشم حسینی ،در
وزن پنجم ( -74کیلوگرم) امیرمحمدبخشی،
در وزن ششــم ( -80کیلوگرم) عرفان ناظمی و
مهرانبرخورداری،دروزنهفتم(-87کیلوگرم)
سعیدرجبی و علی نجفی و در وزن هشتم (+87
کیلوگرم) ســجاد مردانی نفرات دعوت شــده
هســتند .مســابقات قهرمانی جهان  25تا 29
ت ســال آینده در منچســتر برگزار
اردیبهش 
میشود.
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تیم ملی شاید به «دایی بازیکن» احتیاج داشته باشد ،اما قطعا به «دایی مربی» نیاز ندارد!
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بازگشت علیحسینی

سعید علیحسینی وزنهبردار فوقسنگین
ایران به جمع ملیپوشــان حاضــر در اردوی
تیم ملی وزنهبرداری شــد تا بــرای حضور در
قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹آماده شود .این وزنهبردار
با حضور در مســابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
اســتارت کار خود را برای رفتــن به المپیک
میزند چراکه این مســابقات ،اولین گزینشی
علیحسینی محسوب میشــود .طبق قانون
فدراسیون جهانی وزنهبرداری هر وزنهبرداری
که بخواهد به المپیک برود باید در  6مســابقه
گزینشی شرکت کند .علیحسینی در اولین
مرحله اردوی تیــم ملی کــه از  ۲۸دی آغاز
شد حضور نداشــت اما اکنون برای مسابقات
قهرمانی آسیا دوباره به اردو برگشت .اردویی
که به نظر میرســد قانون خاصی ندارد و هر
وزنهبرداری دلش بخواهد بدون اعالم دلیل و
اجازه از کادر فنی آن را ترک میکند و زمانی که
بخواهد دوباره برمیگردد .یا وزنهبردار دیگری
کال آن را تحویل نمیگیرد و به تمرین شخصی
میپردازد .احواالت تیم بدون نظم وزنهبرداری
ایران با ســوءمدیریت فدراسیون این روزها از
همیشه پریشانتر شده و منتظر انتخابات در
سال جدید است.

بازار داغ گمانهزنی

انتخابات فدراســیون هندبال  20اسفند
برگــزار میشــود و بــازار گمانهزنیها برای
انتخاب رئیس جدید این فدراســیون از بین
 15کاندیــدا داغ اســت .از کاندیدایی گفته
میشود که به روسای هیاتها وجه نقدی داده
تا کسی که اسپانسرهایش در دوبی هستند و
کاندیدایی که سند معتبر پنج میلیاردی حامی
مالیاش را برای نشــان دادن در مجمع آماده
دارد .حتی کاندیدایی هســت که با استفاده از
بدنه فدراســیون به بهانه لیگ چند رای برای
خودش کنار گذاشته و دو ،ســه نفر دیگر هم
ائتالف پنهانی داشتند .هر کدام در بین اهالی
این رشته شانس باالیی برای خودشان متصور
هســتند .اما هندبال نیاز به مدیری دارد که با
تجربه مدیریتی و آوردن منابع مالی الزم بتواند
آرامش و ثبات را به این رشته بازگرداند.

اهمیت درآمدزایی برای
مسئوالن آزادی!

مجموعه ملی ورزشــگاه آزادی در دوران
جدید مدیریت شرکت توســعه و تجهیز آرام
آرام کارکرد ملی و قهرمانی خود را از دســت
داده و به ســمت درآمدزایی و تجاری سازی
در حال تغییر است .به نظر میرسد مسئوالن
ورزشگاه آزادی به جای اختصاص ورزشگاه به
قهرمانان ملی به دنبال درآمدزایی هســتند و
مجموعه  12هزار نفری آزادی پنج روز میزبان
فستیوال اسب بود به طوری که مسئوالن تیم
والیبال ورامین برای برگزاری مسابقه فینال با
مشکل مواجه شــدند .با توجه به برگزاری این
فســتیوال ،مسئوالن ورزشــگاه آزادی اعالم
کردند سالن  12هزار نفری آماده میزبانی برای
فینال والیبال تا دیروز آماده نبود .شواهد حاکی
از این است بعد از پایان این فستیوال ،چندین
کامیون خــاک فقط از ســالن  12هزار نفری
برداشت شده که جالب توجه است!

آريا رهنورد

مدتیبسیارکوتاهبعدازخداحافظی
ازفوتبال،علیداییبهشکلناباورانهای
ســرمربی تیم ملی شــد .او به عنوان
مربی-بازیکن ،با ســایپا به قهرمانی
لیگبرتررسیدهبوداماخیلیهابخش
مهمــی از این دســتاورد را مربوط به
ورنر لورانت ،ســرمربی نارنجیها در
شروعفصلمیدانستند.شهریارهنوز
محکجدینخوردهبودوبهعنوانیک

مربی ،باید آزمونهای سخت زیادی
را پشت سر میگذاشت اما فدراسیون
فوتبال که مدتها با مربیان خارجی
مذاکره کرده بود ،سرانجام دایی را در
عین بیتجربگــی روی نیمکت تیم
ملی نشــاند .حضور دایی در این تیم،
به معنای خداحافظــی موقت علی
کریمی و چند بازیکن پرتجربه دیگر
بود که رابطه چندان خوبی با شهریار
نداشتند .تیم دایی که خالی از ستاره
شده بود ،با ســه پیروزی و سه تساوی

از مرحله اول مقدماتــی جام جهانی
عبور کرد .تساوی در زمین عربستان و
پیروزیخانگیبرابرکرهجنوبی،شروع
درخشانی را برای تیم دایی در مرحله
نهایی دور مقدماتی جام جهانی رقم
زد اما پس از تســاوی دشوار در زمین
امارات،اوضاعدیگربرایاینمربیمثل
سابق نشد .شهریار و تیمش در تهران
تنها یک امتیاز از کرهجنوبی گرفتند
و ســپس در آزادی مقابل عربستان،
یک شکست دردناک را تجربه کردند.

در واقــع ایران از پنج بــازی اول ،تنها
 6امتیاز گرفت و در ســه بازی آخر نیز
باید به کرهشمالی و کرهجنوبی سفر
میکرد .این تیم برای صعود در ســه
دیدار نهایی به معجزهای نیاز داشــت
کهباافشینقطبیمحققنشد.درگروه
پنج تیمهای کــه دو تیم آن به صورت
مستقیم راهی جام جهانی میشدند و
تیمسومبهپلیآفمیرفت،ایرانروی
سکوی چهارم ایســتاد و جام جهانی
 2010آفریقای جنوبی را از دست داد.

شهریار برای مدتها در مورد اتفاقات
مربوط به تیم ملی سکوت کرد اما در
ژست طلبکارانه همیشگی به میدان
برگشتوهیچوقتنپذیرفتکهقبول
کردن پیشنهاد هدایت تیم ملی در آن
مقطع زمانی ،چیزی به جز یک اشتباه
بزرگنبودهاست.
چند ماه بعد از پایان ناامیدکننده
مربیگری در تیم ملــی ،دایی هدایت
پرســپولیس را بر عهده گرفت .او در
دو فصل با قرمزهــا دو بار قهرمان جام
حذفیشدامادرلیگبرتر،هرگزحرفی
برایگفتننداشت.اختالفنظرشدید
باحبیبکاشانی،درنهایتپایانکاراین
مربی در باشگاه را به دنبال داشت اما او
بعدازمدتیحضوردرراهآهن،دوبارهبه
پرسپولیسبرگشت.درلیگسیزدهم،
قرمزهافاصلهزیادیباقهرمانینداشتند
اماباتوقفدرهفتهماقبلپایانیمقابل
راهآهن ،صدر جدول را از دست دادند
و نتوانســتند قهرمانی لیــگ را از آن
خودشــان کنند .تنها چند هفته بعد
از شــروع لیگ چهاردهم ،دایی با یک
سناریوی عجیب از پرسپولیس برکنار
شد .صبا ،نفت تهران و سایپا تیمهای
بعدی این مربی به شــمار میرفتند.
مردی که به تمام کردن فصل در میانه
جدول راضــی بود و تنها بــرای بردن
جام حذفی میجنگید .شهریار با نفت
تهــران ،قهرمان جام حذفی شــد اما
همین فصل روی نیمکت ســایپا ،در
مرحله نیمهنهایــی جام حذفی قافیه
را به داماش دســته دومی واگذار کرد.
او یک بــار با قهرمان کردن ســایپا به
نیمکتتیمملیرسیداماحاالچهاتفاق
درخشانی برای این مربی رخ داده که او
را سزاوار نیمکت مهمترین تیم فوتبال
درایراننشانبدهد؟محبوبیتوپایگاه
اجتماعی ،رساندن کمکهای مردمی
به زلزلهزدهها و انتقاد از وضع وجود ،به

محبوبیتوپایگاه
اجتماعی،رساندن
کمکهایمردمیبه
زلزلهزدهها و انتقاد از وضع
وجود ،به اندازه کافی برای
نشاندنیکسرمربی
روینیمکتتیمملی
متقاعدکنندهنخواهندبود
اندازه کافی برای نشاندن یک سرمربی
روی نیمکت تیم ملی متقاعدکننده
نخواهندبود.شایدایراندرمقطعفعلی
در ترکیب اصلیاش به بازیکنی شبیه
دایی نیاز داشــته باشد اما برای نتیجه
گرفتن در آینده ،این تیم یک مربی به
مراتببزرگترازشهریارمیخواهد.به
ویژه حاال که انتظارها نیز از این تیم در
دورانکیروشبسیارباالرفت هاست.
علی دایی هنوز هم تاکید دارد که
برکناریاش از تیم ملی یک تصمیم
سیاسیبوده اما شهریارنباید فراموش
کند که انتخاب شــدنش بــه عنوان
سرمربیتیمملینیزازسوییکچهره
سیاسی به فدراسیون فوتبال توصیه
شــده بود .نشســتن او روی نیمکت
در شــرایط فعلی ،نه به سود خود این
مربیبهنظرمیرسدونهبهنفعفوتبال
ایران است .یک شکست بزرگ دیگر،
میتواند دوران مربیگری شــهریار را
برای همیشه به اتمام برســاند .او در
چند فصل گذشــته همواره سرمربی
تیمهای بــدون هوادار بــوده و برای
مواجهه با هیاهوی تیم ملی آماده به
نظر نمیرسد .باید پذیرفت که دایی
به لحاظ فنی قابل مقایسه با چهرهای
مثل کیروش نیست و حداقل در این
مقطع ،نخواهد توانست که از زیر این
سایهبزرگخارجشود.

سوژه روز
درباره تیم ثروتمندی که همیشه غافلگیر میشود

پیاسهیچ!
آريا طاري

درست دو ســال از شــبی که بارســا با تحمیل شکست
باورنکردنی  6بر یک مقابل پیاسجی ،شکست چهار بر صفر
مقابل این حریف را جبران کرد و فرانسویها را از جدول لیگ
قهرمانان کنــار زد ،میگذرد .این نتیجه تلــخ اما تنها تجربه
کامبکخــوردن پیاسجی در لیگ قهرمانان اروپا نیســت.
آنها همین چند روز قبل ،طعم حذف شــدن از اروپا به دست
منچستریونایتد را با یک «بازگشــت بزرگ» از سوی حریف
چشیدند .آنها یکی از ثروتمندترین تیمهای فوتبال در تمام
دنیاهستنداماهنوزدرلیگقهرمانانحرفیبرایگفتنندارند.
دو سال قبل ،وقتی تیم متمول فرانسوی در پارک دو پرنس
چهار گل به لئو مســی و همتیمیها زد ،تصور میشد قدرت
بزرگ تازهای در لیگ قهرمانان متولد شــده است .آنها بعد از
پیروزی هیجانانگیز مقابل بلوگرانا ،یکی از شانسهای مسلم
قهرمانی در اروپا به شمار میرفتند اما یکی از باورنکردنیترین
بازگشتهای تاریخ فوتبال ،در دیدار برگشت این دو تیم رقم

خورد و بارسا موفق شد در جدال برگشــت 6 ،بار دروازه تیم
اونای امری را باز کند .درســت وقتی هواداران بارسا در حال
قدم زدن روی ابرها بودند ،هواداران پاریسنژرمن به خوبی
میدانستند با این روحیه و پرستیژ ،هیچوقت در قله اروپا قرار
نخواهند گرفت .پاریسیها فصل گذشته به سادگی مقابل رئال
مادریدشکستخوردندوازلیگقهرمانانکناررفتندامادراین
فصل تصور میشد روبهرو شدن با منچستریونایتد بحرانزده،
قرعه مناسبی برای رســیدن این تیم به جمع هشت تیم برتر
این تورنمنت باشــد .وقتی پاریس و یونایتد در قرعهها به هم
برخورد کردند ،مورینیو سرمربی قرمزها بود و نیمار و کاوانی در
سالمت کامل به سر میبردند .منچستریها اما با اخراج ژوزه و
به خدمت گرفتن سولسشر ،احیا شدند و مصدومیت همزمان
نیمار و کاوانی ،تیم فرانسوی را در شرایط دشوار قرار داد .با این
وجود درخشــش دیماریا برای کنار زدن شیاطین سرخ در
اولدترافوردکافیبهنظرمیرسد.تیمتوخلباقدرتحریفشرا
شکستدادوصعودشرا«تقریبا»قطعیکردامااوضاعدربازی
برگشت کامال عوض شد .به نظر میرسد منچستر قدرت بردن

پاریس را ندارد اما پیاسجی قدرت باختن به یونایتد را داشت!
پسراناولهحتیدردیداربرگشتنیزفوقالعادهنشانندادنداما
بهلطفچنداتفاق،توانستندیکنتیجهحیرتانگیزخلقکنند.
اشتباه بزرگ بوفون روی گل دوم و البته هند بیمورد کیمبمپه
روی شوت نهچندان خوب دیگو دالو ،پیاسجی را در معرض
نابودی قرار داد .چهارشنبهشب ،یک شب کنایهآمیز در پارک
دو پرنس بود .جایی که پاریس ثروتمند و پرستاره ،مقابل تیمی
شکست خورد که در محاصره آسیبدیدگیها ،از چند بازیکن
ناشناخته آکادمیاش در ترکیب بهره میبرد!
از زمــان تزریق ســرمایه قطــری به پاریســنژرمن،
پرانتقادتریننکتهدرموردمدیریتاینباشگاه،درانتخابمربی
خالصه میشود .نشاندن کارلتو روی نیمکت ،تصمیم درست
و هیجانانگیزی به نظر میرسید اما کارلتو بعد از یک قهرمانی
لیگ در دو فصل ،باشگاه را ترک کرد .آنها سپس به سراغ لوران
بالن رفتند و برای سه سال ،به این مربی اعتماد کردند .پاریس
با بالن ،در سه فصل متوالی قهرمان لیگ فرانسه شد اما در اروپا
حرفی برای گفتن نداشت و همین موضوع موجب شد مالکان
باشگاه به سراغ گزینه دیگری برای نیمکتشان بروند .از این
مرحله به بعد ،پاریس دیگر نتوانست مربیان بزرگ و بینقصی
جذب کند .اونای امری در دو فصل ،یک بار قهرمان فرانســه
شد و یک بار نیز جام را در رقابت با موناکو از دست داد .مشکل
اصلی اما همچنان به قوت خودش باقی بود .پیاسجی هنوز

شخصیت اروپایی الزم را نداشت و حتی پس از زدن چهار گل به
بارسا ،نمیتوانست این پیروزی را برای خودش حفظ کند .این
سناریو با توماس توخل نیز تکرار شد .بین امری و توخل ،یک
وجه اشتراک کلیدی وجود دارد .هر دو مربی به لحاظ تاکتیکی
دانستههای زیادی دارند اما از لحاظ کاریزما ،مقابل ستارههای
تیمشانکممیآوردندوبعدازمدتی،کنترلرختکنراازدست
میدهند .پیاسجی برای باطل کردن طلسم اروپایی ،به یک
مربی بزرگ و درجه یک نیاز دارد و امری و توخل ،در زمره این
مربیان قرار نمیگیرند.
حتی بعد از شکســت وحشــتناک مقابل یونایتد ،ناصر
الخلیفی تالش کرده تا عصبانیتش را پنهان کند .او دست روی
این نکته گذاشته که در زمان عصبانیت ،هیچ تصمیمی برای
تیمش نخواهد گرفت .با این وجود حتــی جایگاه او به عنوان
رئیس باشگاه نیز با خطر بزرگی مواجه شده است .برای نجات
پیدا کــردن او ،پیاسجی باید در اروپا متحول شــد و اولین
قهرمانیاش در لیگ قهرمانان را به دست بیاورد .چراکه با این
حجم از ستارهها ،نتیجه گرفتن در لیگ فرانسه کار دشواری به
نظر نمیرسد .ناصر الخلیفی چهرهای با سابقه ورزشی است و تا
امروز،واکنشهایشبهماجراهایجنجالیباشگاه،نشانازصبر
و تحمل همیشگی او دارد .با این وجود به نظر میرسد باشگاه
برای فاصله گرفتن از شرایط فعلی ،باید به دنبال استخدام یک
سرمربی کاریزماتیک باشد.

چهره روز
درباره یک مربی که همه باشگاهها به دنبال جذبش هستند

خواستگارهای زیزو!
نگار رشیدی

ژوزه مورینیو در یک قدمی بازگشــت به
رئال مادرید قرار گرفته و شنیدهها از معارفه
رسمی او در مادرید حکایت دارند .با این وجود
زمزمههایی در مورد بازگشت احتمالی زیدان
به این باشــگاه نیز به گوش میرســد .گفته
میشود که زیزو نیز یکی از گزینههای دیگر
بازگشت به رئال مادرید است .او البته تنها در
صورتی حاضر به بازگشت به مادرید میشود

که برخالف گذشته ،روی روند نقل و انتقاالت
باشگاه نظارت کاملی داشته باشد و همه چیز با
تصمیمنهاییاوصورتبگیرد.تنهارئالمادرید
نیست که در تابســتان ،نیمنگاهی به امضای
قرارداد با مربی جوان فرانسوی دارد .چلسی
در صورت جدایی مائوریتســیو ساری ،روی
زیدان به عنوان یکــی از گزینههای احتمالی
حسابخواهدکرد.حسنبزرگحضورزیدان،
متقاعدکردنادنهازاردبرایصرفنظرکردن
از جدایی است .چراکه ســتاره بلژیکی رابطه
نزدیکی با زیزو دارد و عالقهمند اســت تا زیر
نظر این مربی کار کند .اگر یونایتدیها نیز به

هر دلیلی به همکاریشان با اوله ادامه ندهند،
زیدان را به خدمت خواهند گرفت .زیزو پیش
از جذب سولسشر به دنبال امضای قرارداد با
سرمربی سابق رئال مادرید بودند .از یوونتوس
هم باید به عنوان یکی از مشتریان جدی زیدان
نام برد .احتمال جدایی الگری در پایان فصل
وجــود دارد و زیدان که زمانی بــرای یووه به
میدان رفته ،میتواند گزینه مناســبی برای
هدایت این باشگاه تلقی شود.
فضایی که در اطــراف زینالدین زیدان
برای انتخاب تیم آیندهاش شــکل گرفته،
درست شبیه تب و تاب باشگاههای مختلف

در روزهای بعد از جدایــی پپ گواردیوال در
بارسلونا است .پپ تقریبا از تمام اروپا پیشنهاد
داشت اما در نهایت بایرن مونیخ را به عنوان
مقصد آیندهاش انتخــاب کرد و با این تیم به
موفقیتهای زیادی در فوتبال آلمان رسید.
ص شدن انتخاب
حاال همه در انتظار مشــخ 
بعدی زیدان هســتند .نتایج فاجعهبار رئال
مادرید در این فصل ،اهمیت زیدان به عنوان
یک «مربی برنده» را بیشــتر نشان میدهد.
با این وجود هنوز عدهای اعتقاد دارند نتایج
درخشــان این مربــی در رئال با چاشــنی
خوششانسی به دست آمدهاند .زیزو تا امروز
به عنوان سرمربی تنها در یک باشگاه فعالیت
کرده و برای اثبات خودش ،هنوز باید کارهای
زیادی انجام بدهد .با این وجود تردیدی وجود
ندارد که او به شــدت روی شاگردانش تاثیر
میگذارد و میتواند هر تیمی را در کوتاهترین

زمان ممکن ،متحول کند .حــاال همه چیز
به انتخاب زیزو بســتگی دارد .او میتواند به
اســپانیا برگردد و دوباره روی نیمکت رئال
مادرید بنشــیند و به انتظار هــواداران این
باشــگاه پایان بدهد .از طرف دیگر این مربی
میتواند به فوتبال جزیره برود و روی نیمکت
چلسی یا منچســتریونایتد بنشیند .حضور
در ایتالیا برای هدایــت یووه نیز یک انتخاب
کمریسک برای این مربی به نظر میرسد .او
حتی در رده ملی نیز مورد توجه چند باشگاه
مختلف قــرار دارد اما ترجیــح میدهد در
شرایط فعلی به استراحت ادامه بدهد و تا قبل
از تابستان ،به هیچ تیمی ملحق نشود .انتخاب
زیزو بدون تردید بازار تابستانی فوتبال اروپا
را تحتتاثیر قرار خواهد داد .انتخابی که شور
و هیجان بســیار زیادی را در اروپا به همراه
میآورد.

