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وقتی قانون عجیب و من درآوردی منع ورود مربیان خارجی به فوتبال ایران لغو 
شــد، در انتظار ورود مربیان فرنگی به لیگ برتر بودیم اما شرایط مالی بسیاری از 
باشگاه ها اجازه چنین کاری را نمی داد. فصل گذشته فقط تراکتورسازی بود که از 
سرمربی خارجی استفاده کرد و این اتفاق برای هیچ باشگاه دیگری رخ نداد. در این 
فصل اما ظاهرا اوضاع تغییر کرده است. چند باشگاه به دنبال جذب مربی خارجی 
هستند و حاضرند برای این تصمیم، هزینه های الزم را به هر قیمتی تقبل کنند. اگر 
این مربی ها راهی فوتبال ایران شوند، فصل بسیار جذابی در انتظار هواداران فوتبال 

در ایران خواهد بود. اما این مربیان، چه کسانی هستند؟
 

فلیکس ماگات
نام این مربی سرشناس ابتدا به عنوان یکی از گزینه های استقالل و سپس گزینه 
جدی سپاهان مطرح شــد. با این حال تا امروز اتفاقی رخ نداده که بتوان از حضور 
قطعی ماگات در فوتبال ایران صحبت کرد. در حقیقت او هنوز به ســپاهان یا تیم 

دیگری نزدیک نشده است. 
ماگات یکی از ســخت گیرترین مربیــان در فوتبال دنیا به حســاب می آید. 
همین چند روز قبل بود که ستاره انگلیسی ســابق بایرن مونیخ اوون هارگریوز، 
از سختگیری های خاص ماگات در این باشــگاه صحبت می کرد. مردی که وقتی 
تیمش در یک مسابقه خارج از خانه شکست می خورد، به بازیکنان اجازه ترک اردو را 

نمی داد و به محض رسیدن به فرودگاه مونیخ، تیم را به تمرین می برد و یک ساعت و 
نیم بازیکن ها را در همان روز یا شب برگزاری مسابقه تمرین می داد! ماگات شناخت 
بسیار خوبی از چند ستاره ایرانی هم دارد. او یک بار علی کریمی را به بایرن مونیخ 
برد و چند سال بعد برای پیوستن با شالکه با این بازیکن قرارداد امضا کرد. او جمله 
معروفی هم با این مضمون داشــت که اگر کریمی در اروپا به دنیا آمده بود، هیچ 
باشگاهی امکان مالی برای خریدش را نداشت. ماگات مربیگری را سال 95 میالدی 

در باشگاه هامبورگ شروع کرد.
 او در تیم های زیادی کار کرد و توانســت دو بار با بایرن و یک بار با وولسفبورگ 
قهرمان بوندس لیگا شود. ماگات بعد از جدایی از لیگ چین در سال 2017 دیگر 
فقط یک دوره کوتاه را به عنوان ســرمربی موقت در باشــگاه هامبورگ پشت سر 
گذاشته است. او در حوالی 69 سالگی کمی از فوتبال فاصله گرفته و شاید لیگ برتر 
ایران این مربی را به مستطیل سبز برگرداند. ماگات تا امروز به جز آلمان، انگلیس و 

چین، در هیچ کشور دیگری مربیگری نکرده است.
 

الکس نوری
البته که الکس نوری را نباید در دســته مربیان »غیرایرانی« قرار داد. چراکه او 
کامال ایرانی است و از پدری ایرانی متولد شده اســت. با این وجود کشور آلمان به 
عنوان محل تولد نوری ثبت شده و او در حقیقت پاسپورت آلمانی دارد. نوری اصال 
یک چهره ناآشنا برای اهالی فوتبال ایران نیست. بعد از تجربه موفق و عجیب او در 
باشگاه وردربرمن، خیلی از ایرانی ها این مربی را شــناختند. الکس که به صورت 
موقت سرمربی برمن شــده بود، این تیم را با رقم زدن یک معجزه از سقوط نجات 
داد. آن روزها تصور می شد او هم مثل ناگلزمن، یکی از مربیان جوان بسیار مستعد 
بوندس لیگا باشد اما نتایج فصل بعد همه چیز را به هم ریخت و نوری را از برمن جدا 
کرد. بعد از آن هم انتخاب های او، غالبا انتخاب های خوبی نبودند. آخرین تجربه 

کاری این مربی در لیگ یونان رقم خورده و با موفقیت همراه نشــده است. با این 
وجود شاید بازگشت به سرزمین پدری، اتفاق مثبتی برای او باشد و مربیگری اش 
را در مسیر متفاوتی قرار بدهد. او پیش از این تجربه قرار گرفتن در بین گزینه های 

هدایت تیم ملی و پرسپولیس را هم داشته است.
 

ژوزه مورایس
ظاهرا ســپاهانی ها در بازار فقط با جذب مربی خارجی راضی می شوند و ژوزه 
مورایس که به تازگی به ایران هم سفر کرده، گزینه بعدی این باشگاه است. او البته 

هنوز گزینه هدایت استقالل نیز به شمار می رود. 
شهرت مورایس در دوران مربیگری به زمان دســتیاری ژوزه مورینیو مربوط 
می شود. او در سال های درخشان آقای خاص در اینتر، رئال مادرید و چلسی دستیار 
مورینیو محسوب می شــد و در کنار این مربی موفقیت های زیادی را تجربه کرد. 
مورایس بعد از چلسی، از ژوزه جدا شد و به سراغ تجربه های تازه ای رفت. او در این 
سال ها در کشورهای مختلفی کار کرده و مهم ترین موفقیتش قهرمانی با الهالل 
در لیگ قهرمانان بوده اســت. مورایس رزومه فوق العاده ای دارد که نقطه اوج آن، 

نشستن روی نیمکت باشگاهی مثل رئال مادرید است.
 

قربان بردی اف
مالک باشگاه تراکتورسازی برای فصل تازه، یک چهره نام آشنا در فوتبال روسیه را 
در نظر گرفته است. قربان بردی اف دو بار به عنوان مربی فاتح لیگ روسیه شده و حاال 
در 69 سالگی در آستانه انتقال به لیگ برتر ایران قرار دارد. هواداران فوتبال ایران او 
را از جهت انتقال سردار آزمون به روسیه می شناسند. بردی اف اولین مربی سردار در 
این لیگ بود و او را چند بار با خودش به تیم های مختلف برد. انتخاب بردی اف، انتخاب 

جذابی برای ساختن یک تیم متفاوت در باشگاه تراکتور خواهد بود.

با قطعی شدن صعود استرالیا به جام جهانی بعد از ضربه های پنالتی عجیب 
مقابل پرو، حاال تعداد آسیایی ها در یک دوره از جام جهانی برای اولین بار به عدد 

6 رسیده است.
 یک موفقیت بزرگ و تاریخی که قاره آسیا را پشــت سر اروپا در جایگاه دوم 
بیشترین تعداد تیم ها در جام جهانی قرار می دهد. استرالیا در مسیر رسیدن به 
این تورنمنت، در گروه بسیار سختی قرار گرفت و بعد از عربستان و ژاپن تیم سوم 
گروه شد. ساکروس اما بعد از پشت سر گذاشتن پلی آف آسیایی، روبه روی نماینده 
آمریکای جنوبی به برتری رسید تا جایگاهش را در رقابت های جام جهانی قطر 

تثبیت کند. 
حاال برای اولین بار در تاریخ، قاره آسیا با 6 تیم به استقبال جام جهانی می رود. 
در دو دوره اول جام جهانی، حتی یک تیم آسیایی وجود نداشت و اولین بار در جام 
جهانی 1938 بود که فقط یک تیم از این قاره در بین تیم های نهایی شرکت کننده 
در جام قــرار گرفت. اندونزی اولین تیم آســیایی تاریخ بود کــه در رقابت های 
جام جهانی شــرکت کرد. از چهار دوره بعدی جام نیز، سه دوره در غیاب کامل 

آسیایی ها برگزار شد. دومین حضور یک آســیایی در جام جهانی به تورنمنت 
1954 برمی گشت که کره جنوبی بدون امتیاز آن را ترک کرد. تا پایان جام جهانی 
1982 اسپانیا، هرگز بیشتر از یک تیم آسیایی در یک دوره از جام جهانی حاضر 

نشده بودند و این اتفاق دست نیافتنی به نظر می رسید. 
با این حال جام جهانی 1986 مکزیک، شــروع یک تغییر بزرگ به حســاب 
می آمد. این بار دو تیم آسیایی کره جنوبی و عراق در جام حاضر شدند و البته هر دو 

مسابقه ها را در قعر مرحله گروهی تمام کردند. این دو تیم روی هم در آن تورنمنت 
یک امتیاز به دست آوردند. از آن دوره به بعد دیگر هرگز یک دوره جام جهانی با 

کم تر از دو تیم آسیایی برگزار نشد. 
در جام جهانی 1998 برای اولین بار تعداد تیم های تورنمنت به 32 رسید و 

همین کافی بود تا سهمیه آسیا نیز دو برابر شود. 
چهار تیم آســیایی از جمله ایران، در این رقابت حاضر بودند. چهار سال بعد 
برای اولین بار در تاریخ، میزبانی جام جهانی به کشــوری در قاره آسیا رسید. به 
جز کره و ژاپن میزبان، عربســتان و چین هم در آن دوره از جام جهانی شرکت 
کردند. حضور چهار تیم آسیایی در جام جهانی دیگر به شکل یک رویه ثابت ادامه 
داشت تا اینکه در جام جهانی روسیه، پنج تیم از این قاره حاضر شدند. ایران، کره 
 جنوبی، ژاپن، عربستان و اســترالیا پنج تیمی بودند که خودشان را به این جام

رساندند. 
حاال به این فهرست باید قطر را هم به عنوان میزبان جام جهانی اضافه کرد 
تا برای اولین بار در تاریخ جام جهانی با حضور 6 تیم آســیایی برگزار شود. از 
بین همه تیم های آســیایی حاضر در تاریخ جام جهانی، فقط 6 تیم از مرحله 
گروهی صعود کرده اند، فقط دو تیم راهی یک چهارم نهایی شده اند و فقط یک 
تیم خودش را به نیمه نهایی رسانده اســت. آیا همانند سال 2002 و میزبانی 
یک آســیایی، باز هم موفقیت بزرگی برای تیمی از این قــاره در جام در پیش 

خواهد بود؟

 چهار مربی خارجی که به تیم های ایرانی لینک شده اند

فکرهایی از فرنگ!

رکورد تاریخی فوتبال آسیا در جام جهانی قطر

6  ستاره!

چهره به چهره

اتفاق روز

چهره به چهره

خیلی از تیم های فوتبال در قاره 
اروپا، هنوز با تورنمنتی مثل لیگ 
ملت ها کنار نیامده انــد اما به نظر 
می رسد که این جام رفته رفته جای 
خودش را در بین هواداران فوتبال 
پیدا خواهد کرد. شاید در نگاه اول، 
این فقط یک تورنمنت دوستانه بود 
اما حاال همه چیز عوض شده و نوع 
نگاه ها به این جــام نیز تغییر کرده 
اســت. آن چه در این چهار هفته به 
چشــم آمده، ضعف انگیزه در بین 
ستاره های تیم ملی فرانسه است. 

انگلیسی ها نیز در این تورنمنت به 
معنی واقعی کلمــه افتضاح ظاهر 

شده اند.
 

سقوط فرانسوی، پرواز 
دانمارکی!

شکســت روبــه روی کرواســی در 
مســابقه ای که تکرار فینال آخرین دوره 
جام جهانی بود، فرانسوی ها را در شرایط 
بسیار سختی در لیگ ملت های اروپا قرار 
داده است. نمی توان ادعا کرد که فرانسه 
اصال این رقابت را جدی نگرفته اســت. 
چراکه نفراتی مثل هوگو لوریس، بنزما، 

امباپه و ... برای خروس ها در این تورنمنت 
به میدان می روند. فرانسه با دشان در چهار 
بازی این مرحله فقط دو امتیاز تصاحب 
کرده و گزینه اول ســقوط به سطح دوم 
لیگ ملت ها به حساب می آید. تصور اینکه 
قهرمان جهان به سطح دوم این جام برود، 
کمی عجیب خواهد بــود. این تیم دیگر 
شانسی برای رسیدن به نیمه نهایی این 
جام ندارد. دانمارک امــا در این گروه با 
اقتدار صدرنشین است. فراموش نکنیم 
که کریــس اریکســن و هم تیمی ها در 
مقدماتی جــام جهانی برنــده 9 بازی از 
10 بازی شــدند و این روزها در بهترین 

فرم ممکن به ســر می برند. دانمارک با 
9 امتیــاز در این گروه برای رســیدن به 
نیمه نهایی رقابت سختی با کرواسی هفت 
امتیازی خواهد داشت. دو تیم به شدت به 
هم نزدیک هستند و از آن جایی که تنها 
یک تیم از هر گروه صعود می کند، باید در 

انتظار نبردهای بعدی باشند.
 

انریکه و کریس؛ شانه به شانه
یکی از جذاب تریــن گروه های لیگ 
ملت ها در رقابت نزدیک اسپانیا و پرتغال 
ساخته می شــود. جایی که لوئیز انریکه 
و تیمش شانه به شــانه کریس رونالدو و 

همبازی ها برای صعود بــه نیمه نهایی 
مبارزه می کنند. اســپانیا با تیم جوانش 
امید زیادی به درخشش در این جام دارد 
و پرتغال در جایگاه مدافع عنوان قهرمانی 
برای رسیدن به موفقیت در این تورنمنت 
تالش به خرج می دهد. تا اینجا اســپانیا 
در چهار مسابقه هشــت امتیاز تصاحب 
کرده و ســهم پرتغال نیز هفت امتیاز در 
چهار جدال بوده است. در این گروه چک 
و سوئیس هم برای فرار از سقوط رقابت 
می کنند. این اتفاق برای ســوئیس که 
یکی از تیم های شگفتی ساز جام جهانی 
روسیه بود، کمی عجیب به نظر می رسد. 
رقابت اسپانیا و پرتغال تا روز پایانی ادامه 
خواهد داشت. جایی که این دو تیم باید 
در براگا به مصاف هم بروند و نبرد جذاب 

و تعیین کننده ای را پشت سر بگذارند.

غول خفته بیدار شد
طرفــداران فوتبال آلمــان باالخره 
همان نمایشــی را از تیم هانسی فلیک 
تماشــا کردند که انتظار داشــتند. تیم 
فلیک به ســبک روزهای حضــور او در 
بایرن مونیخ، پنج بار دروازه ایتالیا را باز 
کرد و نمایشی فراتر از حد انتظار داشت. 
البته ایتالیایی ها نیز نبایــد زیاد ناامید 
باشــند. چراکه آنها با تیم بسیار جوانی 
روبه روی آلمان قرار گرفتند و همچنان 
مشغول نسل سازی برای آینده هستند. 
جالب اینکه آلمان حتی با چنین بردی، 
صدرنشــین گروهش نشد. صدرنشین 
گــروه مرگ لیــگ ملت ها، تیــم قابل 
احترام مجارســتان است. تیمی که بعد 
از شکســت دادن انگلیس در مســابقه 
رفــت، در دیــدار برگشــت در ومبلی 
چهار بار دروازه این تیــم را باز کرد! این 
بدترین شکست انگلیس در خانه از سال 
1929 بود. یک نتیجه دردناک که شغل 
ساوت گیت را با خطر بسیار جدی روبه رو 
کرده اســت. انگلیس هم مثل فرانسه با 
خطر سقوط به سطح دوم لیگ ملت ها 
روبه رو شــده و بعید به نظر می رسد که 

راه نجاتی برای این تیم وجود داشــته 
باشد. ساوت گیت البته در این جام تالش 
کرده تا به نفرات جوان تیمش هم فرصت 
بازی بدهد اما باز هم چنین نتیجه هایی 
پذیرفتنی به نظر نمی رســند. بسیاری 
از مخالفــان این مربی همیــن حاال نیز 
خواهان برکناری اش از تیم ملی هستند.

زیبایی دوباره
بازگشــت هلند به فرم خــوب هم 
بســیاری از هواداران فوتبــال در دنیا را 
شادمان کرده اســت. این تیم این هفته 
درســت بعد از خوردن گل تساوی از ولز 
در آخرین ثانیه ها، به محض شروع مجدد 
بازی به گل رسید و با پیروزی جایگاهش 
را در صدر جدول تثبیت کرد. هلند با 10 
امتیاز شانس اول رسیدن به نیمه نهایی 
اســت و بلژیک با هفت امتیاز پشت سر 
این تیم دیده می شود. پس از ابتالی فان 
خال به سرطان، بازیکنان این تیم برای 
سرمربی شان هر کاری می کنند و با نهایت 
انگیزه در زمین حاضر می شوند. هلندی ها 
که در دوره گذشته هم فینالیست لیگ 
ملت هــا بودند، امیدوارند با درخشــش 
در این تورنمنت قهرمانــی این جام را از 
آن خودشــان کنند. بلژیک اما با مارتینز 
نتایج پرنوســانی می گیرد و فعال در حد 
و اندازه های همیشــگی اش ظاهر نشده 
است. با این فرم نمی توان بلژیک را مدعی 

بردن جام جهانی قطر دانست. 

 نگاهی به آن چه در لیگ ملت های اروپا می گذرد

بازگشت آلمان، بحران دشان!
هندبال بانوان باالتر از حاضران در 

بازی های کشورهای اسالمی

در شــرایطی که اصغر رحیمی، سرپرست کاروان 
ایران در بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی 
بارها عنوان کرده بود که دلیل اعزام نشــدن تیم ملی 
هندبال بانــوان ایران به این رویداد قــرار نگرفتن در 
جمع هشت تیم برتر است، با انتشار لیست کشورهای 
شرکت کننده در رشته های توپی بازی های کشورهای 
اسالمی سوالی درباره چرایی کسب نشدن سهمیه این 

مسابقات ایجاد شده است. 
در لیست هندبال بانوان کشــورهای افغانستان، 
الجزایــر، آذربایجان، بنگالدش، کامرون، ســنگال، 
ترکیه و ازبکســتان حضور دارند. تیــم زنان ایران در 
حالی سهمیه حضور در این رویداد را کسب نکرد که 
در رنکینگ جهانی از اکثر این کشورها در رده باالتری 

قرار دارد. 
هندبال زنان ایران در مســابقات قهرمانی آســیا 
2020 اردن باالتر از ازبکستان و در رده چهارم ایستاد و 
با این نتیجه جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را 
کسب کرد. ملی پوشان ایران در مرحله پرزیدنت کاپ 
مسابقات قهرمانی جهان اســپانیا نیز مقابل تیم های 
ازبکستان، آنگوال و کامرون شکســت خورد و در رده 

31 ایستاد. 
حاال سوال اینجاست که ایران که رنکینگ باالتری 
از بیشتر این کشورها دارد، چطور مجوز حضور در این 
مسابقات را کســب نکرده است. عزت اهلل رزمگر مدیر 
فنی پیشــین تیم ملی هندبال زنــان علت آن را عدم 
حضور هندبال ایران در چهار دوره  قبل این مسابقات 
عنوان کرد. البته تیــم هندبال مــردان ایران هم در 
دوره های قبلی این مسابقات حضور نداشته اما توانسته 
است جواز حضور در این مسابقات را کسب کند. در کنار 
ایران تیم های الجزایر، عــراق، کویت، مراکش، قطر، 
عربســتان و ترکیه نیز در این مسابقات حضور دارند. 
تیم هندبال مردان ایران در آخرین رویداد بین المللی 
با کسب عنوان چهارمی آسیا جواز حضور در قهرمانی 
جهان را کســب کرد. او در این باره گفت:»عنوان این 
رویداد همبستگی کشورهای اسالمی است و به اینکه 
چند درصد جمعیت هر کشور مسلمان هستند کاری 
ندارد. بنابراین خیلی از کشــورها مــی توانند در آن 

شرکت کنند. 
اکثر این کشــورها چندین دوره در این مسابقات 
شــرکت کرده اند ولی ایران در هیــچ دوره ای در این 
مسابقات شرکت نداشته اســت. آنها هشت تیم برتر 
کشــورهای همبســتگی را انتخــاب کرده اند یعنی 
این لیســت هشــت تیم برتر مســابقات کشورهای 
اسالمی است نه هشــت تیم برتر جهان. بنابراین این 
دعوت ها بستگی به توانایی تیم ها ندارد، بلکه دعوت 
از کشورهایی اســت که قبال در این مسابقات حضور 

داشته اند. 
هندبال ایران در هیــچ دوره نبوده پس جایگاهی 
هم ندارد. البته با توجه به مکاتبات فدراسیون و کمیته 
ملی المپیک قرار شده اگر هر کدام از این تیم ها انصراف 

دادند سهمیه آن به ایران داده شود.«

محمد بنا در مسیر بازگشت
محمد بنا ســرمربی تیــم ملی کشــتی فرنگی که 
گاها با بروز برخی مســائل تصمیم می گیرد از تیم ملی 
کناره گیری و به اصطالح قهر کنــد، اخیرا بار دیگر وارد 
این مسیر شــد و به صورت غیررســمی از سرمربیگری 
فرنگی کاران کناره گرفت. با اعــالم مدیر تیم های ملی 
کشتی فرنگی اما گویا بنا برای بازگشت چراغ سبز نشان 
داده است. علی محمدی در این باره گفت:»مثل همیشه 
و با توجه به رابطه بسیار نزدیک و دوستانه ای که بین بنده 
و آقای بنا وجود دارد، صحبت های بســیار خوبی با هم 
داشتیم و قرار است او پس از چند روز استراحت کار خود 
را در تیم ملی آغاز کند. آقای بنا به لحاظ روحی و جسمی 
دچار خستگی شده و نیاز به استراحت دارد. او به لحاظ 
جسمی و روحی به خاطر فشار بیش از اندازه کار، خسته 
شده و ان شاء اهلل با چند روز استراحت بار دیگر پر قدرت 

کار خود را آغاز خواهد کرد.«
وی با بیان اینکه تمرینات تیم ملی با حضور مربیان 
در حال برگزاری است، گفت:»خواست تمامی مسئوالن 
فدراسیون کشتی بازگشت محمد بنا به تیم ملی است و با 
توجه به صحبت های خوبی که داشتیم، این اتفاق ظرف 

روزهای آینده انجام خواهد شد.«

ورزش بانوان

منهای فوتبال

طرفداران فوتبال آلمان 
باالخره همان نمایشی را از 

تیم هانسی فلیک تماشا 
کردند که انتظار داشتند. 

تیم فلیک به سبک روزهای 
حضور او در بایرن مونیخ، 
پنج بار دروازه ایتالیا را باز 
کرد و نمایشی فراتر از حد 

انتظار داشت

آریا رهنورد

آریا طاری


