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بیوفا مثل نیمکت مربیگری

تعویض دوباره در دقیقه 35

آلکنو :در همکاری با ایران عامل اقتصادی
مهم بود

جاهطلبی یا ثروت؟

بیرانوند را با برانکارد بردند!

تنها اتفاق جالب توجه در مسابقه آنتورپ
برابر سنت ترویدن ،تعویض علیرضا بیرانوند
به دلیل مصدومیت در دقیقه  35بازی بود.
به گزارش ورزش سه ،دو تیم آنتورپ و سنت
ترویدن در مسابقه ای کسل کننده و بی حادثه
که دو تیم در آن از نبود خالقیت و میل به
پیروزی رنج می بردند ،به تساوی  0-0دست
یافتند.
در این بازی آنتورپ شروع ضعیفی داشت و
در نیمه اول بازی بارها مالکیت توپ را از دست
داد ،اما در سمت مقابل سنت ترویدن نیز
نتوانست از این موقعیت استفاده کند.
آنتورپ توانست در دقایق ابتدایی بازی دو
موقعیت روی دروازه حریف ایجاد کند اما هر
دو شوت در چارچوب این تیم را دروازه بان
حریف دفع کرد .سنت ترویدن نیز توانست
تنها یک موقعیت روی دروازه آنتورپ ایجاد کند
که علیرضا بیرانوند به راحتی توپ را در اختیار
گرفت.
در دقیقه  35بازی اما مهمترین اتفاق این
مسابقه رقم خورد و علیرضا بیرانوند مجبور شد
از زمین بازی بیرون رفته و جای خود در دروازه
آنتورپ را به دی ولف بدهد.
بیرانوند روی خروج خوبی که از دروازه
داشت با بازیکن حریف برخورد کرد و دچار
مصدومیت شد.
پش از گذشت نیم ساعت از زمان بازی،
روی یک ضد حمله سریع فرصتی برای سنت
ترویدن به وجود آمد و کافریز توانست خود را
به دروازه آنتورپ برساند ،بیرانوند اما خودش را
روی پاهای هافبک پیش تاخته سنت ترویدن
انداخت و توانست دروازه را نجات دهد.
نجاتی که عواقب تلخی برای دروازه بان ملی
پوش کشورمان در پی داشت...
بیرو پس از این برخورد ابتدا لنگان لنگان از
زمین بلند شد اما تنها دقایقی بعد روی زمین
نشست و مشخص شد که قادر به ادامه بازی
نیست و توسط تیم پزشکی آنتورپ با برانکارد به
بیرون زمین منتقل شد.
این دومین بازی پیاپی است که بیرانوند به
دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین می شود
و دی ولف جای او را درون دروازه آنتورپ می
گیرد.
آنتورپ چند شب قبل و در چارچوب
دیدارهای دور رفت مرحله یک شانزدهم نهایی
لیگ اروپا به مصاف رنجرز اسکاتلند رفت و
علیرضا بیرانوند در این مسابقه در دقیقه ۷۷
به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران پای
راست تعویض شد.
پیش از این بازی برابر سنت ترویدن
مشخص نبود که بیرانوند درون دروازه خواهد
ایستاد یا چند روزی را استراحت خواهد کرد،
با توجه به مصدومیتی که نصیب دروازه بان
خوب کشورمان شدف حاال به نظر می رسد
که استراحت دادن به او می توانست تصمیم
عاقالنه تری باشد.
هر چند مصدومیت بیرانوند به نظر مشکلی
متفاوت با مصدومیت او در دیدار برابر رنجرز
به نظر می رسید ،اما به هر حال اوضاع برای
علیرضا خوب به نظر نمی رسد.
دی ولف توانست در ادامه بازی دروازه
آنتورپ را بسته نگه دارد ،اما در نهایت بازی با
نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید.
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به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نیمفصل اول
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه به پایان
رسید و تیم پرسپولیس با پیروزی مقابل گل گهر
سیرجان عنوان قهرمانی نیم فصل را کسب کرد.
یکی از مواردی که در نیم فصل اول مسابقات
بسیار زیاد دیده شد ،تغییرات زیاد روی نیمکت
تیمها بود .این تغییرات زیاد طبیعتا هزینه زیادی
هم به دنبال دارد.
استارت تغییرات مربیان قبل از هفته ششم زده
شد و تا هفته پایانی نیز ادامه پیدا کرد .نیمکت ۶
تیم در نیم فصل اول دستخوش تغییر شد .ضمن
اینکه باشگاه تراکتور  ۲بار اقدام به تغییر کادرفنی
خود کرد .تیمهای تبریزی خیلی زود مربیان خود
را تغییر دادند .ابتدا تراکتور علیرضا منصوریان را به
طرز شگفت آوری از کار برکنار کرد .سپس ماشین
سازی به تبعیت از آن با بیاتلو قطع همکاری کرد.
آخرین تغییر هم دوباره در باشگاه تراکتور اتفاق
افتاد و رسول خطیبی از اراک به تبریز برگشت.
تغییرات زیاد مربیان روی نیمکت تیمها این
تلنگر را میزند که مدیران تیمها با کدام کارشناسی
اقدام به انتخاب میکنند که حتی نمیتوانند پای
حرف خود بایستند .با توجه به تعطیالت نیم فصل
به تغییرات نیمکت تیمها نگاهی انداخته ایم.
ماشین سازی؛ وحید بیاتلو
تیم فوتبال ماشین سازی لیگ بیستم را با
تغییرات گسترده آغاز کرد .وحید بیاتلو به عنوان
جوانترین مربی لیگ هدایت سبزپوشان تبریزی
را قبول کرد ،اما زمستان تبریز را ندید و خیلی
زود کنار گذاشته شد .جدا از نتایج ضعیفی
که بیاتلو کسب کرد و کسی هم نمیتواند آن
را کتمان کند ،تیم ماشین سازی در فصل نقل
و انتقاالت چندان قدرتمند بسته نشد .محمد
سعید اخباری پس از بیاتلو سرمربی ماشین
سازی شد .او تا نیم فصل دوام آورد ،اما باید دید
با تغییرات مدیریتی صورت گرفته به کار با تیم
تبریزی ادامه میدهد یا خیر؟
تراکتور؛ علیرضا منصوریان و مسعود شجاعی
تیم تراکتور امسال تغییرات مربیان را آغاز کرد
و به پایان رساند .علیرضا منصوریان خیلی زود از
کار برکنار شد .او قبل از هفته ششم با تنها یک
شکست جای خود را به مسعود شجاعی داد.
شجاعی از ابتدا چندان مایل به مربیگری نبود و
تنها به دلیل مشکالت تراکتور ،به طور موقت
هدایت سرخپوشان را قبول کرد ،مسئوالن تراکتور
قبل از شروع مسابقات نیم فصل دوم هدایت
تیم پ ُر طرفدار تبریز را به رسول خطیبی سپردند.
تراکتور در نیم فصل اول لیگ بیستم با  ۲تغییری
که روی نیمکت خود داشت ۲۲ ،امتیاز جمع کرد و

مربی آمریکا روی تیم خودش
تمرکز کند!

نیمکت مربیگری در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران همانند سالهای گذشته بی ثبات بوده است.

ذوالفقارنسب:
یکی از نقاط
ضعفمسابقات
لیگ برتر
فوتبال ایران
به فقدان
اعتمادمدیران
باشگاهها
به مربیان
برمیگردد
در رده هفتم قرار گرفت.
نساجی؛ وحید فاضلی
وحید فاضلی دیگر مربی جوانی بود که پس از
تجربه دستیاری محمود فکری ،هدایت نساجی
را قبول کرد .او فصل گذشته دستیار فکری بود و
مدیران نساجی پس از این که محمود فکری راهی
استقالل شد ،هدایت نساجی را به وحید فاضلی
سپردند .نساجی با هدایت فاضلی فصل را خیلی
خوب آغاز کرد .آنها در  ۵هفته ابتدایی  ۲پیروزی
کسب کرده و تیمهای مدعی تراکتور و پرسپولیس
را متوقف کردند؛ اما رفته رفته روند نزولی نساجی
شروع شد و شاگردان فاضلی مقابل سپاهان ،مس
رفسنجان ،فوالد و پیکان شکست خوردند .در
نهایت فاضلی برکنار شد و مجید جاللی بار دیگر
هدایت نساجی را پذیرفت .البته فاضلی بالفاصله
بعد از برکناری ،به کادر فنی شهرخودرو اضافه
شد.
ذوب آهن؛ رحمان رضایی
مسئوالن باشگاه ذوب آهن در ابتدای فصل پس
از کنار گذاشتن لوکا بوناچیچ هدایت تیم خود را به
رحمان رضایی مدافع اسبق تیم ملی سپردند .رحمان
رضایی که سابقه بازی در لیگ ایتالیا را داشت بر
خالف انتظارات ،از سبک فوتبال این کشور استفاده

نکرد و اتفاقا بازیهای جذاب و چشم نوازی از این
تیم دیدیم .ذوب آهن در خیلی از مسابقات این
فصل با بدشانسی و یا اشتباهات داوری در کسب
پیروزی ناکام ماند .در نهایت مسئوالن ذوب آهن
تصمیم گرفتند با سرمربی جوان خود قطع همکاری
کنند .مجتبی حسینی پس از برکناری ذوب آهن از
نفت مسجدسلیمان جدا شد و هدایت ذوب آهن
را در ادامه فصل قبول کرد.
نفت مسجدسلیمان؛ مجتبی حسینی
نفت مسجدسلیمان با هزینه بسیار کمی وارد
مسابقات لیگ بیستم شد و بر خالف انتظار نتایج
قابل قبولی گرفت .از تیم مجتبی حسینی به عنوان
شگفتی ساز نیم فصل اول لیگ بیستم یاد شد .با
این وجود حسینی پس از اینکه با پیشنهاد باشگاه
ذوب آهن مواجه شد ،به اصفهان کوچ کرد تا
دوباره هدایت ذوب آهن را قبول کند .ذوب آهن
پس از اینکه در راه جذب فرهاد مجیدی ناکام ماند
به سراغ یکی از مربیان موفق نیم فصل اول لیگ
بیستم رفت تا شاید از رده چهاردهم فاصله بگیرد.
آلومینیوم اراک؛ رسول خطیبی
به شکلی میتوان ادعا کرد رسول خطیبی
یار نیمه راه بود .خطیبی و آلومینیوم با وجود
اینکه لیگ بیستم را با شکست سنگین  ۳بر

صفر مقابل نساجی مازندران شروع کردند ،اما
رفته رفته شرایط بهتری در پیش گرفتند .شاید
آلومینیوم نیمی از نتایجش خوبش در لیگ برتر
را مدیون نقل و انتقاالت و انتخابهای خطیبی
در ابتدای فصل باشد .با این وجود رسول خطیبی
پس از پایان نیم فصل اول رقابتها راه تبریز را
در پیش گرفت و به نوعی دست اراکیها را در
پوست گردو گذاشت.
ذوالفقارنسب :مدیران باشگاهها به مربیان اعتماد
ندارند
بیژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال ایران در
خصوص تغییرات زیاد روی نیمکت تیمهای لیگ
برتری گفت :یکی از نقاط ضعف مسابقات لیگ
برتر فوتبال ایران به فقدان اعتماد مدیران باشگاهها
به مربیان برمیگردد .این موضوع بیانگر آن است
که کار کارشناسی خوب در سطح باشگاهها انجام
نمیگیرد .این همه تغییر و تحول هزینه در بر
دارد .با توجه به قانون منع جذب مربیان خارجی،
مربیان داخلی عملکرد خوبی داشت ه اند .با این
وجود مربیان داخلی همواره با بی مهری مدیران
مواجه میشوند .شناخت نداشتن مدیران باشگاهها
و تالش زیاد مدیر برنامهها برای درآمدزایی هم بی
تاثیر نیست.

خودکشی دسته جمعی در نوکمپ
بارسلونا فقط باید در نوکمپ کادیز را شکست میداد ...با کمال
احترام به کادیز ،این واقعا کار سختی نبود اما کاتاالنها از پس این
کار هم برنیامدند!
به گزارش ورزش سه ،بارسلونا در حالی که نیاز مبرمی به برد برابر
تیم کادیز داشت تا در کورس قهرمانی اللیگا باقی بماند ،برتری  0-1را
در دقیقه  88بازی با یک خطای پنالتی از دست داد و بازی برده را با
تساوی عوض کرد.
تساوی بارسلونا برابر تیم کادیز بازتاب گسترده ای در رسانه های
اسپانیایی داشت و روبرتو پالمومار سردبیر ارشد مارکا نیز در مقاله ای
تند و تیز به اوضاع نگران کننده این تیم در هفته ای اخیر پرداخت.
بارسلونا برای باقی ماندن در کورس قهرمانی ،با توجه به شکست این
هفته اتلتیکو مادرید صدرنشین و برد رئال مادرید ،فقط به برد برابر
کادیز در نوکمپ نیاز داشت .اگر این موضوع هم انگیزه کافی برای
بارسا نیست که به پیروزی برسد ،دیگر چه چیزی می تواند کاتاالن ها
را برای برد بر سر شوق بیاورد؟
هر تیمی برای برد به ابزار تکنیکی ،تاکتیکی و همچنین احساسی
نیاز دارد .بارسا هیچکدام از این ابزار را در اختیار نداشت.
کاتاالن ها طوری قدم به این بازی گذاشتند که انگار نه در یک
مسابقه حساس برای پیروزی بلکه در یک دورهمی حوصله سر بر
شرکت کرده اند .سرعت آنها در زمین آنقدر آهسته و کند بود که می

شد گمان برد دکتر برای بلوگرانا تجویز کرده فقط  90دقیقه قدم بزنند
و به خودشان فشار نیاورند .بازی افتضاح بارسا را پنالتی دادن لنگله
تکمیل کرد؛ بازیکنی که اصال مشخص نیست وظیفه اش در این تیم
به اصطالح تراز اول چیست!
کومان پس از تساوی  1-1برابر کادیز گفت که این تساوی بیش از
باخت  1-4برابر  PSGدر چمپیونزلیگ او را ناامید و مایوس کرده است.
چطور می شود مایوس نشد؟
روز سه شنبه برابر پی اس جی ،یک تریلی هجده چرخ سه اکسله
از روی بارسا رد شد ،دیروز اما این تیم ،خودش به خودش شلیک
کرد .کومان اول از همه .رونالد کومان همیشه جوری صحبت می کند
که تمام تقصیرات به گردن بازیکنان می افتد ،انگار که او هیچ ربطی
به نتیجه نگرفتن تیم و نداشتن سبک بازی مشخص ،که اتفاقا دقیقا
به او مربوط است ،ندارد.
پنالتی لنگه به گردن لنگله است و تقصیر کومان نیست ،اما 88
دقیقه قبلی بازی همانقدر به کومان مربوط است که به بازیکنان او.
اینکه هواداران در ورزشگاه ها حضور ندارند به نفع بارسلوناست چرا
که حداقل از نزدیک شاهد این سقوط نیستند.
مشکالت اقتصادی و اجتماعی این تیم هنوز حل نشده و مسئله
آینده نامعلوم مسی را هم اضافه کنید .اوضاع در بارسا مثل یک
خودکشی دسته جمعی است.

حاجرضایی :ادبیات پرسپولیس تغییر کرده است

برخی صحبتها نفرت انگیز است

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به عملکرد تیمهای لیگ برتری در نیم فصل
اول گفت :پرسپولیس به باور الزم برای تکرار موفقیت و قهرمانی رسیده است.
امیر حاج رضایی در گفتوگو با مهر ،درخصوص قهرمانی نیم فصل
پرسپولیس در رقابتهای لیگ برتر بیستم گفت :قاعده روانشناسی در
جایگاه این فصل پرسپولیس کامال ًمشهود است .یادم میآید کارلو آنچلوتی
زمانیکه سرمربی چلسی بود در دوران تزلزل تیمش پس از قهرمانی در لیگ
برتر انگلیس به بازیکنان خود گفت« :به عنوان قهرمان انگلستان طوری
بازی کردیم که تیمهای متوسط به این باور رسیدهاند میتوانند ما را ببرند.
باورپذیری حریفان باعث شکستهای چلسی شده است».
کارشناس فوتبال ایران افزود :دقیقا ً معکوس این اتفاق در پرسپولیس رخ
داده است .آنها به باور و اعتقاد موفقیت رسیدند .برانکو به پرسپولیس یاد
داد که هیچیک از ارکان تیم و باشگاه دنبال بهانه نباشند .او زمانی که تیمش
از حضور در نقل و انتقاالت محروم بود هرگز شکایت نکرد .برانکو با توجه به
اراده و باوری که داشت سه سال متوالی تیمش را در بهترین جایگاه قرار داد.
پیشکسوت فوتبال ایران تاکید کرد :همین باور در پرسپولیس ماند و این
تیم با اعتماد به نفس و ذهنیت همیشه برنده قدم برداشت .ارادهای در
وجود پرسپولیسیها هست که تنها به سه امتیاز فکر میکنند .آنها قاعده

مسائل روانی را یاد گرفتهاند .روح آنهاست که جسمشان را به سمت
موفقیت میکشاند.
حاج رضایی با اشاره به این موضوع درباره صحبتهای شاگردان یحیی
گل محمدی در رسانهها نیز اظهار نظر کرد و گفت :مصاحبه بازیکنان
پرسپولیس نشان از ذهنیت آنها را دارد .آنها ادبیات جدید قهرمانی را در
فوتبال ایران جاری کردهاند.
وی درباره تاکتیکهای فنی سرخپوشان پایتخت که باعث پنج برد متوالی
این تیم در بازیهای پایانی دور رفت لیگ برتر شد ادامه داد :خیلیها
میگفتند پرسپولیس با بردهای اقتصادی باال میآید اما آنها نشان دادند
خیلی خوب از همان یک گل محافظت میکنند .بازیکنان پرسپولیس
انعطاف تاکتیکی هم دارند .آنها طبق خواستههای فنی سرمربی عمل
میکنند .در بازی آخر با گل گهر سیرجان نیز نشان دادند عطش سیری
ناپذیر برای گلزنی دارند.
حاج رضایی درباره تاثیر حضور گل محمدی در راس کادر فنی پرسپولیس
یادآور شد :یحیی با داشتههایش روی نوار موفقیت افتاد .شاید گالیههایی
بابت برخی اختالفات با مدیران وقت باشگاه در ابتدای فصل داشت اما وقتی
آنها را رها کرد با جان و دل برای بردن تالش کرد.

پیشکسوت فوتبال ایران راجع به عملکرد سایر تیمهای لیگ برتری گفت:
باید به بضاعت آنها نگاه کرد و سپس انتظار داشت .به هر حال فوتبال
ایران با حضور مربیان جوان و تازه وارد دوران متفاوتی را نسبت به گذشته
طی میکند.
حاج رضایی در ادامه درباره انتقاد از ادبیاتی که تیمها پس از باختهایشان
داشتهاند گفت :متاسفانه وقتی میبازند صحبتهای نفرت انگیز میکنند.
مدتهاست برخی آقایان در قالب مدیر و مربی میگویند دستهای پشت
پرده وجود دارد و داوران باعث تخریب تیمهای خود شدهاند .آنها خودشان
شاید درگیر کارمای آن میشوند چون هیچ وقت از این دستهای پشت پرده
نیز حرف نمیزنند.
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره رقابت اصلی قهرمانی بین
تیمهای مدعی خاطرنشان کرد :در تاریخ فوتبال ایران به یاد ندارم تیمی
چهار بار قهرمان شده باشد و باز هم مدعی رسیدن به جام باقی بماند .با
این حال تیمی که میتواند پرسپولیس را در نیم فصل دوم تهدید کند تیم
ریشه دار سپاهان است .محرم نویدکیا با نجابت خود و آرامشی که دارد این
تیم را از بحران درآورد و به نظرم میتواند رقابت جذابی را در نیم فصل دوم
با پرسپولیس داشته باشد.

والدمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال
ایران می گوید که المپیک نه تنها برای همه
بازیکنان ،بلکه برای هر مربی تعبیر رویا
است چرا که بازی ها در المپیک جو بسیار
خاصی دارد.
به گزارش ایسنا ،یک رسانه ایتالیایی
نوشت :والدیمیر آلکنو سرمربی جدید والیبال
ایران که به تازگی هدایت تیم ملی بزرگساالن
را برعهده گرفته است با حضور در چهارمین
دوره بازی های المپیک ،به عنوان مربی
فصل پایانی کارش را دنبال میکند ،چرا که
او با تیم با زنیت کازان و تیم ملی روسیه
تقریبا هر آنچه که یک مربی میتواند کسب
کند را به دست آورده است.
آلکنو درباره انتخاب تیم ملی ایران برای
سرمربیگری در المپیک گفت :ایده شرکت
در چهارمین المپیک حرفه ای برای من
هیجان انگیز است .المپیک نه تنها برای همه
بازیکنان  ،بلکه برای هر مربی رویای پایانی
است چرا که بازی ها در المپیک جو بسیار
خاصی دارد.
او ادامه میدهد :اگر بگویم که عامل
اقتصادی اصال ً مهم نبوده ،دروغ می گویم
چرا که این موضوع هم برای من مهم بوده
است .پیشنهاد خوبی از سوی ایران ارائه شد
که من آن را پذیرفتم.
جان اسپرو مربی تیم ملی والیبال آمریکا
در اظهار نظری گفته بود که آلکنو و سیستم
روسی بهترین گزینه برای ایران نیست .حتی
این مربی تاکید داشت که سیستم مربیگری
آلکنو با سبک والیبال ایران مطابقت ندارد.
آلکنو به این موضوع واکنش نشان داده
و گفت :به مربی آمریکا توصیه می کنم
که تمرکزش بر روی تیم خودش باشد .من
متوجه خواهم شد که چگونه می توان به
تیم ملی ایران کمک کنم و کمک شخص
خاصی را نیاز نمیبینم .بدیهی است که
ایران از تواناییهای فیزیکی مانند تیم روسیه
برخوردار نیست .تیم والیبال ایران سریع تر
از روسیه بوده که به لطف سعید معروف
این مهم به دست آمده است .باید بگویم که
برای تیم ملی ایران کار و تالش خواهیم کرد
چرا که هیچ قرص معجزه آسایی دیگری برای
رسیدن به نتیجه ایده آل وجود ندارد!
آلکو اشاره کرد که دستیار وی توتولو
ایتالیایی ،بسیاری از ورزشکاران ایرانی را
که در مسابقات قهرمانی اروپا مشاهده و
ارزیابی میکند.
سرمربی جدید تیم ملی ایران در آخر
گفت :آن مربی که قول نتیجه میدهد برای
من یک شارالتان است اما شما میتوانید قول
دهید بهترین کار را برای رسیدن به نتیجه
انجام دهید و باید خود را به بهترین شکل
ممکن برای هر حریف آماده کنید .گام به
گام جلو خواهیم رفت برای امید به موفقیت.

