
t oseei r ani . i r
8

از همان ابتدای فصل نیز مشخص بود که 
لیگ برتر بیست و دوم با چند دوره 
قبلی تفاوت دارد و مهم ترین دلیل 
این تفاوت نیز، حضور چند مربی 
سرشناس خارجی در تیم های 
مدعی است. حاال 11 هفته بعد 

از شروع لیگ و درست در زمان آغاز 
تعطیالت طوالنی مدت، می توان به 

تحلیلی از عملکرد این مربی ها 
در لیگ برتر ایران رســید. 

مردانی که هم روزهای 
خوب داشــته اند و هم 
روزهای بد اما در مجموع 

بدون هیچ شک و تردیدی، نمره 
قبولی را دریافت می کنند. فوتبال 
ایران به ماندن ایــن چهره ها و 
حتی اضافه شدن تعداد مربیان 

خارجی لیگ نیاز دارد.

 ریکاردو ساپینتو؛ 
نه او شفر نیست!

در زمــان ورود ریکاردو 
ســاپینتو به فوتبــال ایران، 
خیلی ها باور داشــتند که او 
یک وینفرد شفر دیگر برای 
فوتبال ایران اســت و اساسا 
بیشــتر از خود فوتبال، روی 

مسائل دیگر تمرکز دارد. چنین باوری اما اصال 
درست نبود. ساپینتو کارش را با تمرکز 
زیادی شــروع کرد. او بــه اندازه ای 
شهامت داشت که ســرمربی تیم 

قهرمان و بدون شکست فصل 
گذشته لیگ برتر 
شود. شکست در 
اولین مسابقه 

لیــگ 

ی  و بــه ر و ر
سپاهان بعد 
از 30 هفتــه 

بدون شکست 
بودن فرهاد مجیدی، 

در قدم اول کار ســاپینتو 
را ســخت کرد. شــاید یک مربی 
کم تجربه در این مقطع دچار بحران 
می شــد اما ریکاردو که در کشورها و 
قاره های زیــادی کار کرده، خیلی زود 
ماجرا را جمع و جور کرد. از نیمه دوم بازی 
دوم با ملوان، استقالل شیوه بازی اش را 
تغییر داد. تیمی که دفاع سه نفره داشت و 

همان شیوه فصل گذشته را ادامه می داد، به 
دفاع چهار نفره برگشت و تیم ریکاردو در همین 
نقطه متولد شد. آبی ها در این فصل نوسان 

نسبتا زیادی داشــته اند. آنها روبه روی ملوان، 
نســاجی، فوالد و هوادار خوب بازی کرده اند و 
البته در چند مسابقه هم چنگی به دل نزده اند. 
با این وجود این تیم بعد از مســابقه هفته اول، 
10 بازی را بدون باخت سپری کرده، عملکرد 
دفاعی درخشــانی با تنها چهار گل خورده در 
11 بازی داشته و ساپینتو نیز تالش کرده تا 
فلسفه فوتبال مالکانه را در تیمش پیاده 
کند. او و تیمش به دنبال فوتبال بازی 
کردن هستند و می خواهند این کار را 
خیلی خوب انجام بدهند. شاید تنها 
ایراد این مربی، اعتراض های 
مــداوم او به داور باشــد. 
شاید در بعضی از موارد 
حق با ساپینتو است 
اما به نظر می رســد 
اعتــراض اساســا 
شــیوه مربیگری 
او را می سازد. اگر 
ایــن اعتراض ها 

و بــه دنبــال آن 
محرومیت ها کاهش 
پیدا کنند، شرایط 
این مربی در استقالل 

بهتر هم خواهد شد.

 ژوزه مورایس؛ 
کروات خاص!

حضور دســتیار ســابق 
مورینیــو در  فوتبال ایران، 
تجربه هیجان انگیزی بود. 
او فصل را فوق العاده شروع 
کرد و در همان اولین بازی، 
قهرمان فصل گذشته 
لیگ را بعد از مدت ها 

شکست داد. ســپاهان در بازی دوم با نساجی 
هم برنده شد اما برای چند هفته، اوضاع در این 
باشگاه چندان خوب پیش نرفت. با این حال آنها 
دوباره به مسیر برد برگشتند. سپاهان حاال در 11 
بازی 20 امتیاز گرفته که اصال میانگین امتیازی 
بدی نیست. با این حال شــاید انتظارها از تیم 
مورایس، کمی بیشتر از این باشد. سپاهان با 15 
گل زده، بعد از گل گهر 
صاحــب دومین خط 
حمله برتر لیگ است. 
تیمی با ضدحمله های 
مرگبار که در بسیاری 
از هفته ها یک تیم 
ه  م کنند گر ســر
بوده اســت. به نظر 
می رسد سپاهانی ها 
با مورایس، قادر به 
انجــام کارهــای 
بزرگی هستند و 
باید به اندازه کافی 
به این مربی زمان 
بدهنــد. مردی 
که قبــال در کره 
و عربســتان هم 
تیمش را قهرمان 
لیگ کرده است. 
یکــی از نکات 
جالب در مورد 
ایــن مربــی، 
عالقــه اش به 
اســتفاده از 
مهره هــای 
 جـــــوان 
اســـت. 

مهره هایی که البه الی ســتاره های سپاهان، 
فرصت بازی برای این تیم را به دست می آورند.

قربان بردی اف؛ زمان، زمان و زمان!
11 هفته بعد از شروع فصل جدید لیگ برتر، 
تراکتور به زحمت در بین تیم های نیمه باالی 
جدول جا شــده اما نبایــد ارزش کار بردی اف 
را پایین آورد. او در شــروع فصــل یک خرید 
فوق العاده برای قرمزها انجام داد و ریکاردو آلوز 
را به تبریز برد. بازیکنی که تا امروز در این فصل 
از لیگ برتر هفت پاس گل داده اســت. احیای 
عباس زاده و اخباری نیز موفقیت دیگر بردی اف 
بود. یکی از این بازیکن ها دوباره به تیم ملی دعوت 
شده و دیگری نیز یکی از بهترین گلزنان لیگ 
است. حتی رضا اسدی نیز بعد از فصل ناموفق در 
پرسپولیس، روزهای خوبی را در تراکتور سپری 
می کند. رسیدن همه این نفرات به فرم خوب، 
اصال تصادفی به نظر نمی رســد و بدون شک 
بردی اف نقش مهمی در این ماجرا داشته است. 
او در این فصل مربی به شدت محترم و موقری 
بوده و هیچ وقت نیز به داوری معترض نشــده 
است. بردی اف تخصص خاصی در تیم ساختن 
و پروژه داشتن دارد و باشگاه تراکتور باید زمان 
کافی را در اختیار این مربی قرار بدهد. اگر این 
اتفاق بیفتد، تراکتور ظرف چند سال به یکی از 
بهترین تیم های فوتبال ایران تبدیل خواهد شد.
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ايران-استراليا در آستانه لغو؟!
تیم ملي بســکتبال ایــران 20 و 23 آبان باید 
در پنجره پنجــم انتخابي جام جهانــي، در خانه به 
مصاف چین و اســترالیا برود. آســمانخراش هاي 
ایران در همین راســتا اردوهاي خود را آغاز کرده اند 
و تمرینات آماده سازي شــان را با جدیت پشت سر 
مي گذارند. چراکه نتیجه این دو دیدار براي ایران بسیار 
سرنوشت ساز خواهد بود و نقش مهمي در صعود تیم 
ملي به جام جهاني دارد. این در حالي است که در این 
فاصله کم تا تاریخ این دو مسابقه، همچنان سفر تیم 

ملي استرالیا به ایران نامعلوم است. 
طبق برنامه، بازي ایران و استرالیا در تاریخ 23 آبان 
باید برگزار شود. تیم مهمان هم حداقل باید یکي،دو 
روز قبل از تاریخ بازي به تهران سفر کند تا آماده بازي 
شود. این در حالي است که هنوز هیچ اقدامي از سوي 
استرالیایي ها براي ویزاي سفر به ایران صورت نگرفته 
است. فدراسیون ایران طي هفته هاي اخیر ایمیل هایی 
در رابطه با این موضوع، روند الزم برای سپری کردن 
آن و حتی موضوعات مرتبط به کرونا به فدراسیون 
استرالیا ارسال شده بود اما اســترالیایی ها به هیچ 
یک از این ایمیل ها واکنشی نداشته اند. آنها چند روز 
پیش به دلیل وضعیت اخیر کشور، خواهان برگزاري 
مسابقه در کشور ثالث شده بودند و حتی درخواست 
خود را به فیبا آسیا هم اعالم کرده بودند. موضوعي که 
پاسخ منفي فدراسیون ایران روبه رو شد و در مذاکرات 
شــفاهي با مدیر دفتر منطقه اي فیبا در حوزه آسیا 
هم مخالفت خود را نشان داد. این در حالي است که 
استرالیایي ها درخواست بازي در کشور ثالث را هم 
رسما به ایران ارســال نکرده اند و موضوع را از طریق 
فیبا آســیا در جریان قرار داده اند. تمام این شرایط 
باعث شده که بازي روز 23 آبان در مبهم ترین حالت 

ممکن قرار بگیرد. 
از سوي دیگر شنیده مي شــود استرالیا تصمیم 
گرفته از بسکتبال قاره آسیا کناره گیري کند. موضوعي 
که در حد شایعه باقي مانده، چراکه هیچ اطالع رساني 
در این خصوص صورت نگرفتــه و حتی تصمیمی 
در رابطه با گروه بندی هــای انتخابی جام جهانی در 
منطقه آسیا انجام نشده است. به این ترتیب، استرالیا 
هنوز یکي از حریفان ایــران در گروه F انتخابي جام 
جهاني است. باید دید طي دو هفته اي که تا تاریخ بازي 
مانده، بازي برگشت دو تیم برگزار مي شود یا استرالیا 
روي تصمیم خود براي سفر نکردن به ایران مي ماند. 
دیدار رفت تیم های ملی بســکتبال ایران و استرالیا 
هفتم شهریورماه برگزار شد که طی آن ملی پوشان 
کشورمان با نتیجه ۹۸ به ۶۸ متحمل شکست شدند.

بازگشت به ميدان بزرگ
تیم ملي والیبال نشسته بانوان قرار است بعد از 
چهار سال بار دیگر در یک میدان بزرگ و مهم حضور 
پیدا کند. مسابقات جهاني بوسني میداني است که 
مریم ایرانمنش و شاگردانش به دنبال کسب نتیجه 
قابل قبول و صعود به مرحله دوم رقابت ها هستند. 
این تیم تاکنون 13 مرحله اردو را پشت سر گذاشته و 
10 آبان راهي بوسني مي شود. طبق اعالم ایرانمنش، 
ملي پوشان ایران هم از لحاظ روحي و هم تکنیکي و 
تاکتیکي در شرایط خوبي قرار دارند و آماده هستند 
که بازي هاي خوبي را مقابل رقبا به نمایش بگذارند. 
البته آنها در جهاني رقباي قدرتمندي هم دارند. این 
مسابقات با حضور 13 تیم برگزار مي شود که در سه 
گروه با هم رقابت مي کنند. ایران نیز در گروه دوم با 
تیم هاي آمریکا، کانادا و اسلووني قرار دارد. بیشتر 13 
تیم حاضر در مسابقات در پارالمپیک توکیو حضور 
داشته اند و این در حالي است که ایران بعد از چهار 

سال وارد مسابقات شده است. 
تیم ملي والیبال نشسته بانوان ایران همچنین 
براي رسیدن به پارالمپیک پاریس هم برنامه دارد. 
آنها براي رسیدن به سهمیه مسابقات پاریس باید 
رنکینگ شان را ارتقا بدهند. این تیم در سال 201۸ 
در رده نهم قرار داشت و طبق مسیري که سرمربي 
اعالم کرده باید خود را به رتبه هاي پنجم تا ششــم 
برساند، ســال آینده به فینال پاراآسیایی برسد، با 
چین بازي کند و درنهایت سهمیه را به دست بیاورد. 

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آدرنالین

نگاهی به عملکرد سه مربی خارجی به بهانه تعطیالت لیگ

عصر سازندگی!

در فاصله چند روز به برگزاری ســوپرجام این 
فصل فوتبال ایران، ورزشــگاه میزبان این بازی 
چند بار تغییر کرده و به نظر می رسد هر دو تیم نیز 
از شرایط برگزاری بازی ناراضی هستند. این اصال 
تجربه عجیبی نیســت. چراکه بازی سوپرجام در 
فوتبال ایران همیشه حاشیه های خاص خودش را 
داشــته و این هیچ وقت یک مسابقه شیک، منظم 
و معمولی برای فوتبال ایران نبوده است. این بازی 
همیشه پتانسیل عجیبی برای لغو شدن و یا به حاشیه 
کشیده شدن داشــته و بعید نیست که دیدار بین 
 استقالل و نساجی نیز به ماجراهای عجیب زیادی 

گره بخورد.

تکل مخوف!
ســوپرجام در فوتبال ایران دقیقا همزمان با لیگ برتر 
شروع نشد. چند سال از آغاز لیگ حرفه ای می گذشت که 
سازمان لیگ تصمیم به برگزاری سوپرجام گرفت. نبردی 
بین فوالد که اولین قهرمانی اش در لیگ را به دست آورده 
بود با صباباتری که به تازگی قهرمان جام حذفی شده بود. 

بازی در استادیوم دستگردی برگزار شد و صبا در یک نمایش 
طوالنی، فوالد افت کرده را با چهار گل شکست داد. بیشتر از 
هر صحنه دیگری از این بازی، تکل ایمان مبعلی روی علی 
دایی خبرساز شد. تکلی که شهریار را به شدت عصبانی کرد و 
موجب درگیری این دو بازیکن شد. رابطه این دو نفر هم برای 
همیشه دستخوش تغییر شد. چند سال بعد که علی دایی 
سرمربی تیم ملی شد، مبعلی در نفت تهران می درخشید. 
با این حال شهریار او را به تیم ملی دعوت نمی کرد. خیلی ها 
باور داشتند که همان تکل معروف، دلیل این تصمیم بوده 

است.

خاموشی مطلق
بعد از قهرمانی جنجالی صبــا در اولین دوره، چیزی به 
برگزاری دومین دوره ســوپرجام نمانده بود که ورزشگاه 
درخشان رباط کریم به عنوان میزبان این بازی انتخاب شد. 
همین مساله موجب اعتراض هر دو باشگاه شد. مدیرعامل 
وقت ســپاهان حتی ادعا کرد که این تصمیم، توهینی به 
باشگاه او بوده است. قهرمان لیگ و جام حذفی در آن فصل 
از سوپرجام کنار کشــیدند و این بازی نیز برگزار نشد. این 
شروعی برای از دســت رفتن اهمیت سوپرجام در فوتبال 
ایران بود. این مسابقه برای 11 سال به تعطیلی کشیده شد و 
فدراسیون به همین سادگی از یک جام مهم در فوتبال ایران 
چشم پوشید. در بسیاری از موارد خود باشگاه ها نیز تمایلی 
به حضور در این مسابقه نداشتند و نمی خواستند در شروع 
فصل و قبل از رسیدن به آمادگی کامل، روبه روی تیم های 

رقیب قرار بگیرند.

بازگشت به زندگی
اولین دوره سوپرجام در سال ۸4 برگزار شده بود و دوره 
دوم به سال ۹5 موکول شد. این بار استقالل خوزستان که 
قهرمان شگفتی ســاز لیگ برتر بود، روبه روی ذوب آهن 
قهرمان حذفی رفت. پرگل ترین بازی تاریخ سوپرجام در 
وقت های اضافه با برتری چهار-دو ذوب همراه شد تا این تیم 
برای اولین بار روی سکوی اول این جام برود. جالب اینکه 
برای دومین بار متوالی، این قهرمان های جام حذفی بودند 

که فاتح سوپرجام می شدند.

به سوی ترکیه
پرســپولیس برانکو در اولین حضور در سوپرجام، نفت 
تهران را شکســت داد و این عنوان را تصاحــب کرد. آنها 
باید مســابقه بعدی را روبه روی استقالل برگزار می کردند 
اما در این دوره، آبی ها بــا زمان برگزاری جام موافق نبودند 
و در همان مقطع بــه اردوی ترکیه رفتند. ســازمان لیگ 
هم تصمیم گرفت زمان را تغییــر ندهد و در نهایت کمیته 
انضباطی، پرسپولیس را قهرمان جام دانست. علی خطیر 
که آن روزها در تیم مدیریتی استقالل بود، از رقیب سنتی 
شکایت کرد و باور داشت که برنده این پرونده می شود. او اما 
در این ماجرا شکســت خورد و در مجموع ضرر بزرگی را به 

استقالل تحمیل کرد.

هدیه سازمان لیگ
پرســپولیس برای دومین بار متوالی، بدون انجام بازی 
قهرمان سوپرجام شد. تجربه ای که خیلی از هواداران رقیب 

آن را به »جام اســنپی« تعبیر کردند. ماجرا از این قرار بود 
که سازمان لیگ با یک تصمیم عجیب و یک تفسیر خاص، 
مدعی شد که اگر تیمی همزمان لیگ و جام حذفی را ببرد به 
صورت اتوماتیک قهرمان سوپرجام خواهد شد. این در حالی 
است که در بسیاری از نقاط دنیا حتی برای دبل کنندگان 
بازی سوپرجام برگزار می شود و معموال نایب قهرمان لیگ 
یا حذفی روبه روی آنها قرار می گیرد. فدراســیون ایران اما 
ســاده ترین کار ممکن را انجام داد و تصمیم به لغو بازی و 

انتخاب تیم برنده گرفت!

سوپرجام انتهای فصل
زمان برگزاری ســوپرجام در فوتبال ایــران هم در نوع 
خودش عجیب است. دو ســال قبل، قرار بود پرسپولیس و 
تراکتور در شروع فصل با هم بازی کنند که بازی به نیم فصل 
کشیده شد. در نهایت بازی حتی در نیم فصل نیز برگزار نشد 
و دو تیم در هفته بیســت و چهارم لیگ و در حالی که عمال 
فصل رو به پایان بود، با هم روبه رو شدند. تنها گل این بازی را 

عیسی آل کثیر به ثمر رساند!

زمانی برای انتقال
آخرین دوره سوپرجام تا امروز، بین پرسپولیس و فوالد 
برگزار شــده اســت. در این بازی که اولین دوره سوپرجام 
درشــهر بی طرف بود، تیم نکو قهرمانی را به دســت آورد. 
اخراج مهدی شیری در آن نبرد، عمال به دوران حضور او در 
پرسپولیس پایان داد. بازیکنی که مدتی بعد به تیم قهرمان 

سوپرجام ملحق شد.

ماجراهای عجیب سوپرجام در فوتبال ایران

بازي لرزان!

چهره به چهره

آریا   رهنورد

چه در دوران کوتــاه ویلموتس و چه در دوران طوالنی تر اســکوچیچ، احمد 
نوراللهی یک مهره کلیدی برای تیم ملی ایــران بود. بازیکنی که در انتخابی جام 
جهانی، درخشان ظاهر شد. نمایش های خوب زیادی در تیم ملی داشت و نقش 
مهمی در رسیدن ایران به قطر ایفا کرد. احمد به لطف درخشش در تیم ملی و البته 
پرسپولیس، لژیونر هم شد اما در اولین فصل، موفقیت خاصی در باشگاه االهلی به 
دست نیاورد. این بازیکن اما در این فصل، درخشش زیادی در این باشگاه داشته 
و یکی از 11 بازیکن ثابت االهلی بوده است. احمد نور همه بازی های این فصل را از 
ابتدا شروع کرده و حتی به ندرت در لحظات پایانی تعویض شده است. با این حال 
مصدومیت سنگین این ستاره در دیدار این هفته لیگ ستارگان قطر، بدترین خبر 
ممکن برای او به شمار می رود. درســت در همین روزها علیرضا جهانبخش نیز 
آسیب دید اما مصدومیت این بازیکن چندان جدی نبود. آسیب دیدگی احمد اما 
کمی مشکوک به نظر می رسد و شــاید او را برای مدت زیادی از تیم ملی دور نگه 

دارد. او در این فصل یک بازیکن دو پسته برای االهلی بوده و گاهی حتی در قلب 
دفاع به میدان رفته است. این ویژگی همیشه ویژگی موردعالقه کارلوس کی روش 
بوده و انتظار می رود نوراللهی مهره مهمی برای این مربی باشد. با این وجود حاال 
این مصدومیت بدموقع، همه چیز را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. بعید نیست 
نوراللهی جام جهانی را به همین سادگی از دســت بدهد. آن هم در شرایطی که 

خودش در قطر و اساسا در نزدیک ترین فاصله ممکن به جام حضور دارد! 
احمد را باید با اختالف، بدشانس ترین بازیکن این روزهای فوتبال ایران بدانیم. 
بازیکنی که به محض جا افتادن و ثابت شدن در ترکیب تیم ملی، با تغییر سرمربی 
روبه رو شد تا دوباره ناچار به تالش برای اثبات قابلیت هایش باشد. او با یک بدشانسی 
بزرگ به دلیل مشــکل ویزا، خیلی دیر به اولین اردوی تیم ملی ایران با کی روش 
ملحق شد. حتی چیزی نمانده بود احمد این اردو را از دست بدهد و نتواند تیم ملی 
را همراهی کند. او حتی با وجود دیر رسیدن به اردو، برای تیم کی روش بازی کرد 
تا کارلوس نشان بدهد که به بازی اش عالقه دارد. با این حال احمد نور حاال درگیر 
مصدومیت شده و اصال معلوم نیست شرایطش برای جام جهانی چطور باشد. او این 
اواخر، کلکسیونی از بدشانسی های بزرگ را تجربه کرده است. اول از همه، سرمربی 
تیم ملی که به شدت به بازی او اعتقاد داشت، عوض شــد و نوراللهی باید دوباره 
خودش را به سرمربی جدید تحمیل می کرد. در رده باشگاهی نیز او تحت فشار قرار 
داشت و باید درخشش بیشتری از خودش نشان می داد. با توجه به تغییر سرمربی 
االهلی، این کار هم برای نوراللهی دشوار بود. او سپس با بدشانسی بزرگی به اسم ویزا 
روبه رو شد و حاال هم مصدومیت از راه رسیده است. ظاهرا زمین و زمان می خواهند 
که نوراللهی به جام جهانی نرسد. اگر این مصدومیت جدی نباشد، دیگر هیچ چیز 

نمی تواند مانعی برای حضور او در اولین جام جهانی شود.

زمین و زمان علیه احمد نوراللهی

رويای قطر در خطر!

اتفاق روز


