
t oseei r ani . i r
11 آدرنالین

آغاز لیگ بسکتبال
 با انحالل دانشگاه

لیگ برتر بسکتبال شروع نشده با یک شوک 
بزرگ روبه رو شد. لیگ برتر بسکتبال در حالی 
از امروز آغاز می شــود که تکلیــف حضور تیم 
دانشگاه آزاد در مسابقات با خبر منحل شدنش 
روشن شد. دانشگاه آزاد با 27 سال سابقه یکی 
از  قدیمی ترین تیم های ایــن رقابت ها بود اما 
درست یک روز مانده به آغاز رقابت ها مسئوالن 
این تیم با ارسال نامه ای به فدراسیون انصراف 
خود را اعالم کردند تا لیگ بسکتبال 10 تیمی 
شود. دانشگاه  حتی در هفته های گذشته با چند 
بازیکن هــم توافق کرده بــود و کادر فنی اش 
هم مشخص شــده بود اما هیچ قرارداد رسمی 
بسته نشده بود تا حاال بازیکنان منتظر تصمیم 
مسئوالن باشند. البته از ســوی دیگر ممکن 
اســت این بازیکنان را در تیم جدید شهرداری 
تبریز ببینیم. گویا قرار است شهرداری چی ها 
که فصل گذشــته به قهرمانی رســیده بودند، 
امســال با نام دیگــری در لیگ حاضر شــوند 
و بازیکنانی که بــا دانشــگاه آزاد توافق کرده 
بودند را جذب کنند. شنیده می شود دانشگاه 
آزاد قصد دارد شــکل فعالیتش را در بسکتبال 
تغییر دهد و لیگ یک را برای کار انتخاب کند. 
دانشگاه آزاد امسال مانند بسیاری از نهادهای 
دیگر که بودجه ورزش شان کم شد، به مشکل 
مالی خورد و در تیم های دیگرشــان هم مبالغ 
قرارداد را بسیار کم کردند. در هر حال در هفته 
اول لیگ رعد پدافند دزفول میزبان پگاه ایران 
است، شیمیدر و نیروی زمینی در سالن آزادی 
تهران به مصاف هم می روند، پتروشیمی بندر 
اما از آویژه صنعت پارسا پذیرایی می کند و ذوب 
آهن اصفهان هم میزبــان پاالیش نفت آبادان 
است. در هفته اول مســابقات لیگ برتر آقایان 

تیم شهرداری تبریز استراحت دارد.
    

جنگ کاپیتان و رئیس باال گرفت
واکنش تند سعید معروف نسبت به برکناری 
امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی و صحبت هایش 
علیه احمد ضیایی، اصال به مذاق رئیس والیبال 
خوش نیامده است. ضیایی که تحت انتقاد شدید 
بابت برکناری هایش اســت، از حق بدیهی خود 
برای تصمیم گیری در مورد اعضا و دست اندرکاران 
فدراسیون خبر داد. ضیایی درباره واکنش های 
تندی هم که به او شد پای قانون را به میان کشید 
و حق برخورد قانونی و انضباطی را برای خودش 
محفوظ دانست. او همچنین جمله جالبی را هم از 
امیرکبیر نقل قول کرد که اگر سیستم آموزشی و 
تربیتی ما درست بود و نقصی نداشت، امروز شاهد 
چنین برخوردهای دور از شــأن انسانی نبودیم. 
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در حال بررسی 
اتفاقات روزهای اخیر است و طی روزهای آینده در 
این خصوص تصمیم گیری و اعالم خواهد کرد. 
به نظر می رسد جنگ کاپیتان و رئیس ارومیه ای 
والیبال باال گرفته و قرار هم نیست به این زودی ها 
آتش این اختالفات خاموش شود. معروف معموال 
خود را درگیر حواشــی نمی کند و خیلی کم در 
اینستاگرام به موضوعی واکنش نشان می دهد اما 
برکناری خوش خبر که رابطه بسیار خوبی نه تنها 
با معروف بلکه با تمام ملی پوشان داشت، زبان نقد 
تند معروف را باز کرد. کاپیتان در رژه المپیک ریو 
هم تمام قد پشت خوش خبر ایستاد و به خاطر او 

در رژه شرکت نکرد.
    

زمان خداحافظی 
شهربانو منصوریان

شهربانو منصوریان سانداکار نقره ای ایران 
در بازی های آســیایی در حال حاضر در چین 
به ســر می برد تا در جام جهانی شرکت کند. او 
می خواهد با فراموش کردن بازی های آسیایی 
و مدالی که برخالف انتظارات طالیی نشد، این 
بار روی سکوی قهرمانی بایستد تا کمی کامش 
را با این مدال شیرین کند. او که در جام جهانی 
روسیه هم به مدال طال رســیده بود و با باالی 
ســر بردن حریفش غوغایی در ووشوی جهان 
به پا کــرد، هنوز صحنه های اشــتباهاتش در 
بازی های آسیایی را مقابل چشمانش دارد. او 
در آستانه مسابقه اش می گوید فعال برنامه ای 
برای خداحافظی از دنیــای قهرمانی ندارد و تا 
زمانی که کسی پیدا نشود تا او را شکست بدهد 

از دنیای قهرمانی خداحافظی نمی کند.

منهای فوتبال
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آریا رهنورد

زمان زیــادی طول نکشــید تا 
پرسپولیســی ها، اولین اشک های 
برانکو ایوانکوویچ را تماشا کنند. پس 
از شکست دادن فوالد در لیگ برتر 
پانزدهم، ســرمربی کروات قرمزها 
احساساتی شد و در کنار زمین اشک 
ریخت. وســط بحرانی که در شروع 
فصل بــرای پرســپولیس رخ داده 
بود، شکســت در اهواز می توانست 
به معنــای پایان زودهنــگام پروژه 
برانکو ایوانکوویچ باشد اما در روزی 
که رامین رضاییان یک ضربه پنالتی 
را نیز از دست داده بود، پرسپولیس 
به بازی برگشــت و همه سه امتیاز 
را از آن خود کرد. چند ســال طول 
کشید تا چشــم های برانکو، دوباره 
به چنین وضعیتی دربیایند اما این 
بار تنها »شــوق« و شــادمانی بود 
که می توانست چشــم پروفسور را 

خیس کند. پرســپولیس برانکو، در 
فاصله بین همین دو اشــک تعریف 
می شــود. تیمی که به سختی زنده 
ماند و با رنــج، از میدان جنگ عبور 
کرد تا امروز با غــرور به اولین فینال 
آسیایی اش برســد و در انتظار یک 
موفقیت فراموش  نشــدنی باشــد. 
برانکو در طول جــام جهانی، لقب 
»مربی برنــده« را بــرای دالیچ در 
نظــر گرفته بود اما این لقب شــاید 
بیشتر از هر کسی، ســزاوار خود او 
باشــد. مردی که در ســخت ترین 
شرایط، به جای دل بستن به توجیه 
شکست احتمالی و تاختن به زمین 
و زمان، روی کارش تمرکز کرد و با 
همه وجود به دنبال موفقیت رفت. 
مردی که تسلیم نشد تا »خیریت« 
را از دل سیاه ترین شــرایط بیرون 
بکشد. شروع کار او در پرسپولیس، 
انگار بــا جمله ای از فیلم »شــوالیه 
تاریکی برمی خیــزد« گره خورده 

بود:»تاریک ترین زمان شب، درست 
قبل از سپیده دم است و من به شما 
قــول می دهد که ســپیده دم از راه 

خواهد رسید.«
نتایــج درخشــان برانکــو در 
پرسپولیس، هرگز رفتار این مربی را 
تغییر نداده اند. او از هواداران تیمش 
فاصله نگرفته و خودش را جدا از آنها 
تصور نکرده است. این در حالی است 
که بعضی از مربیان خارجی شاغل در 
ایران، با اولین موفقیت نصفه و نیمه، 
کامال چهره دیگری از خودشان نشان 
می دهند. این مربیان معموال »از باال« 
به فوتبال ایران نگاه می کنند و دائما در 
حال ایراد گرفتن هستند. آنها به خوبی 
می دانند که با ایراد گرفتن، بیشــتر 
جلب توجه می کنند و بار انتظارات را 
نیز از روی دوش خودشان برمی دارند. 
حتی »هواشناسی« تلویزیون ایران، 
گاهی ســوژه نقد این مربی ها شــده 
است. جماعتی که بازیکنان را بدون 

مطلــع کردن باشــگاه ها با ارســال 
»پیامک« به تیم ملی دعوت می کنند 
اما برای لحظه ای از ژســت دروغین 
حرفه ای گری فاصله نمی گیرند. برانکو 
هرگز یکی از آنها نبوده است. او اگرچه 
در همه این ســال ها زبان فارسی یاد 
نگرفته اما خلق و خــوی ایرانی پیدا 
کرده و ایران را کشــور دوم خودش 
می داند. نه کشــوری عقب مانده که 
ســرمربی اش در تلویزیــون مغرض 
بیگانه از التماس بازیکنان تیم ملی به 
رونالدو و مسی برای گرفتن کفش های 
اضافه آنها صحبت می کند. پر وفسور 
با کمبود امکانــات جنگیده و حاضر 
نشده دائما این مساله را با رسانه های 

خارجی در میان بگذارد.
12 سال قبل، عادل فردوسی پور 
با جمله معروف »خداحافظ برانکو« 
پــس از پایان گزارش مســابقه تیم 
ملی بــا پرتغال، خیلــی زود اخراج 
این ســرمربی را به یک اتفاق عادی 

در فوتبــال ایران تبدیــل کرد. مرد 
کروات اما هرگز علیه فردوســی پور 
و جملــه اش موضــع نگرفــت و به 
ســادگی با آن کنار آمــد. این رفتار 
قابل مقایسه با رفتار مربیانی نیست 
که بریده های روزنامه ها را به خاطر 
تک جمالتی که علیه شــان نوشته 
شــده جمع آوری می کننــد تا اگر 
در تمرین بــا آن خبرنــگار روبه رو 
شدند، پاسخ سوال هایش را ندهند. 
مربیانی که مخالف شــان را تا مروز 
نابــودی می برند و از کینــه ابدی با 
آنها دست نمی کشــند. برانکو هرگز 
درباره کیفیت لباس های تیم صحبت 
نکرده و شــان خودش را تا این حد 
پایین نیاورده است. او هرگز بالفاصله 
بعــد از بازی های بزرگ، به ســراغ 
تسویه حســاب های قدیمی نرفته 
و بازی رســانه ای بــه راه نینداخته 
اســت. در اطراف این مربی، اثری از 
پیشــنهادهای غیرواقعی نیز دیده 
نمی شــود. این در حالی اســت که 
بعضی های دیگــر از شــرق دور تا 
آمریکای جنوبی »پیشنهادسازی« 
می   کنند اما عاقبت، با تمام وجود به 
فوتبال ایران می چسبند و دست به 
کاری می زنند که نیمکت شــان را از 

دست ندهند.
تنها چند روز تاخیر در پرداخت 
اقســاط قرارداد برخــی از مربیان 
خارجــی، بــرای بــه راه افتــادن 
یک جنجــال بزرگ از ســوی آنها 
کافی به نظر می رســد. این دســته 
از مربیــان قراردادشــان را چنان 
ســخت و مســتحکم می بندند که 
بــه ازای هر روز تاخیــر در دریافت 
حقــوق می توانند مبلغ بیشــتری 
طلب کنند. برانکــو ایوانکوویچ اما 
برخالف این مربیان پول دوســت، 
از شــروع فصل جدید هیچ حقوقی 
از باشــگاه دریافت نکرده اســت. او 
حتی در روزهای گذشــته به جای 
دریافت طلب 300 هــزار دالری، 
ترجیح داد دالرهای تزریق شده به 
باشگاه را به سایر اعضای کادر فنی 
و همچنین بازیکنان تیم اختصاص 
بدهــد و همچنان هیــچ مبلغی از 
باشــگاه دریافت نکند. درک چنین 
رفتاری شــاید از ســوی بعضی از 
مربیان نام آشــنا غیرممکن باشــد 
امــا ایوانکوویــچ تنها بــه خودش 
فکر نمی کند. حتــی اگر این منش 
خودخواهانه در عملکرد بسیاری از 

مربیان نهادینه شده باشد.
در دنیای فوتبال، دو گروه مربی 
وجود دارد. گروه اول، باید همه چیز 
را به صورت تمــام و کمال در اختیار 
داشته باشند تا شاید نتیجه بگیرند اما 
گروه دوم، خودشان همه چیز را مهیا 
می کنند تا نتیجه بگیرند. بدون تردید 
برانکو ایوانکوویچ به گروه دوم تعلق 
دارد. مردی که به جای ایســتادن، 
ایراد گرفتن، مصاحبه کردن و قرار 
دادن پست های توهین آمیز در فضای 
مجازی، با تمام توان برای موفقیت 
پرســپولیس جنگیده است. شاید 
اگر او هم ســرگرم ایــراد گرفتن از 
تک تک امکانات باشــگاه بود و مدام 
به مدیــران تیمش طعنــه می زد و 
وقتش را برای همیــن چیزها هدر 
می داد، پرسپولیس در همان مرحله 
گروهی از لیگ قهرمانان کنار رفته 
بود. بعضی از مربیان، حماسه سازی 
را خــوب بلدند و حتــی باخت ها را 
نیز به عنوان حماســه به خورد ملت 
می دهند امــا برانکو بــرای معجزه 
در پرســپولیس، ماه ها تالش کرده 
و حاال نه مــزد ژســت های ظاهرا 
حرفه ای، بلکه پاداش همین تالش 
را گرفته است. پروفسور بدون نمایش 
ناسازگاری و اصرار به »برتر« بودن 
از فوتبال ایــران، کارش را به خوبی 
انجام می دهــد و ماموریتــش را با 
دقت زیادی پیش می برد. او تا همین  
مرحله نیز، دســت به یک ماموریت 
غیرممکن زده امــا در ادامه راه نیز، 
به تماشای هیچ تصویری به جز باال 
رفتن جام قهرمانــی لیگ قهرمانان 
روی دست های کاپیتانش رضایت 

نخواهد داد.

درباره برانکو ایوانکوویچ، مردی که غر نمی زند و برنده می شود

وزیر رویاسازی!

اتفاق روز

پیش بازی

پرسپولیس و برانکو در جای خوبی از تاریخ به هم رسیدند. مرد کروات همواره از یک ماموریت نیمه تمام در فوتبال 
ایران صحبت می کرد و پرسپولیس بعد از سپری کردن سال های نفرینی، در جست وجوی موفقیت هایی بود که غرور از 
دست رفته اش را احیا کند. حاال پرسپولیس و برانکو در فینال آسیا هستند و یک قدم با قهرمانی در این تورنمنت فاصله 

دارند. همه این نتایج درخشان در شرایطی به دست آمده که پروفسور، مثل برخی از مربیان خارجی شاغل در فوتبال 
ایران رفتار نکرده و بیشتر از همه جنبه های فنی، تمایز رفتاری اش را به نمایش گذاشته است.

یک سال قبل، رســیدن عنوان مرد سال 
آســیا به عمر خریبین یک حســرت بزرگ 
برای پرسپولیســی ها به همراه داشت. شاید 
اگر محرومیت مهدی طارمی درســت قبل 
از مســابقه با الهالل اتفاق نیفتاده بود و این 
بازیکن می توانســت تیمش را به فینال آسیا 
برساند، این عنوان به جای خریبین به مهاجم 

گل زن پرسپولیس می رسید. 
ستاره ســوری به بهترین شکل از فرصت 
استفاده کرد و حتی با وجود شکست در فینال، 
جایزه بهترین بازیکن ســال آسیا را به دست 

آورد. حاال اما پرسپولیس برای اولین بار راهی 
دیدار نهایی لیگ قهرمانان شده و از »بیرانوند« 
به عنوان یکی از گزینه های جدی قرار گرفتن 
در بین سه بازیکن برتر قاره نام برده می شود. 
زمزمه های حضور مرد شماره یک پرسپولیس 
در بین کاندیداهای انتخاب به عنوان بهترین 
بازیکن قاره، پس از مســابقه رفت با الســد 
 آغاز شــد و گفت وگوی اختصاصی تلویزیون 
ای.اف.ســی با ایــن دروازه بــان در اردوی 
پرســپولیس، این زمزمه هــا را تقویت کرد. 
عملکرد او در دیدار برگشت با حریف قطری 

نیز خارق العاده بود. دو واکنش تماشــایی، 
دو بار فرصت کشتن پرســپولیس را از السد 
گرفت و در نهایت پرسپولیس را راهی فینال 

آسیا کرد. 
علیرضا در رویایی ترین ســال از زندگی 
ورزشــی، کارهای بزرگی انجام داده و کامال 
شایســتگی حضور در جمع نفرات برتر سال 
قــاره را دارد. تجربه نشــان می دهد که هر 
تیــم فینالیســت حداقل یــک نماینده در 
این فهرست ســه نفره خواهد داشت و بیرو، 
آماده ترین بازیکن پرســپولیس در آسیا به 
شمار می رود. این ســنگربان در سال 2018 
پنالتی کریستیانو رونالدو را مهار کرده و هم 
در جام جهانی و هم در لیگ قهرمانان آســیا 
درخشش فوق العاده ای داشته است. او شاید 
درخشان تر از ســتاره های آسیایی شاغل در 

لیگ جزیره نباشد اما در میان مهره هایی که 
در باشگاه های آســیایی توپ می زنند، بدون 

تردید یکی از بهترین ها بوده است.
از ســال 2013 بــه بعــد، ایــران هرگز 
نماینده ای در بین سه گزینه نهایی مرد سال 
آسیا نداشته است. آخرین بار پس از رسیدن 
استقالل به نیمه نهایی آسیا، جواد نکونام در 
ژانگ ژی از گوانگژو و ها دائه سونگ از اف سی 
سئول یکی از سه نامزد نهایی جایزه مرد سال 
آسیا شد اما پشت ســر ژانگ ژی، در رده دوم 
قرار گرفت. یک ســال قبل، علی کریمی نیز 
پشت سر لی کیون هو دوم شده بود. در سال 
2011 هادی عقیلی با آرای کم تر نســبت به 
ســرور جپاروف دومین مرد سال آسیا لقب 
گرفت و در ســال 2010 نیز فرهاد مجیدی 
مقابل ساشا اوگننوســکی آسیایی نتوانست 

عنوان مرد ســال قــاره را از آن خودش کند. 
آخرین تجربه انتخاب یک فوتبالیست ایرانی 
به عنوان بهترین بازیکن ســال قاره آسیا، به 

سال 2004 برمی گردد. 
جایی که علی کریمی ایــن جایزه را از آن 
خودش کرد. پیش از او نیز مهدی مهدوی کیا، 
علی دایی و خداداد عزیزی توانســته بودند 
این عنوان ارزشمند را به دست بیاورند. بیرو 
برای تبدیل شــدن به پنجمین ایرانی برنده 
این عنــوان، باید در فینال آســیا نیز حضور 

درخشانی داشته باشد. 
یک نمایش فردی ایــده آل از او حتی در 
صورت شکست خوردن پرسپولیس، این گلر 
را بهترین بازیکن آسیا خواهد کرد. هرچند که 
شاید برای خود بیرو نیز، قهرمانی آسیا مهم تر 

از تصاحب این جایزه فردی باشد.

بازي هــاي لیگ برتــر حاال دیگــر بــه هفته هاي با 
پرســپولیس و هفته هاي بدون پرسپولیس تقسیم شده 
است. قرمزپوشان که به شدت درگیر رقابت هاي آسیایي 
هســتند فرصت چنداني براي بازي در لیــگ ندارند. اما 
آنها این هفته چند روز بعد از صعود به فینال مقابل سایپا 

صف آرایي مي کنند تا تعداد بازي هاي خــود را در پایان 
هفته دهم به 9 بازي برسانند. 

این بازي روز شنبه برگزار مي شود و پیش از آن هفت 
بازي دیگر در روزهاي پنجشنبه و جمعه انجام خواهد شد. 
استقالل و ســپاهان مهم ترین بازي هفته و قطعا یکي از 

مهم ترین بازي هاي این فصل است. جدال امیر قلعه نویي 
با استقالل همیشه جذابیت ها و حساسیت هاي خودش 
را دارد و این بــار رتبه دو تیم در باالي جــدول هم به این 

حساسیت دامن مي زند.
 استقالل بعد از سکته هاي ابتداي فصل باالخره خودش 
را پیدا کرده و بعــد از دو برد متوالي به مصاف ســپاهان 
مي رود. البته سپاهان هم زودتر از استقالل به این موقعیت 
رسیده و بعد از مساوي هاي یک درمیان ابتدای فصل حاال 

سه هفته متوالي است که فقط مي برد. 
اگرچه برخي از این بردها مثل بــرد هفته قبل مقابل 

نســاجي با حرف وحدیث هایي همراه بوده است. برتري 
ســپاهان در خط حمله اســت و برتري استقالل در خط 
دفاعي؛ زردها دو برابر بیشتر از آبي ها گل زده اند و دو برابر 

هم بیشتر گل خورده اند. 
آبي ها با پنج گل خورده اســتحکام نســبتا خوبي در 
خط دفاعي دارنــد و باید دید مقابــل بهترین خط  حمله 
لیگ هم مي توانند این اســتحکام را داشــته باشــند یا 
نه. به خصوص که آرمین ســهرابیان نیز چهــار اخطاره 
 شــده و غایب بزرگ خط دفاعي اســتقالل در این بازي 

خواهد بود.

آیا بیرو، مرد سال آسیا می شود؟

پنجمین خورشید

استقالل فردا به مصاف سپاهان خواهد رفت

نبرد آبي و زرد در غیاب قرمز

برانکو اگرچه در همه این 
سال ها زبان فارسی یاد 
نگرفته اما خلق و خوی 

ایرانی پیدا کرده و ایران را 
کشور دوم خودش می داند. 

نه کشوری عقب مانده که 
سرمربی اش در تلویزیون 

مغرض بیگانه از التماس 
بازیکنان تیم ملی به 

رونالدو و مسی برای گرفتن 
کفش های اضافه آنها 

صحبت می کند


