
گروه ورزشی - یاد دو فوتبالیست 
ملی پوش کشــور شادروان علی 
انصاریــان و شــادروان مهرداد 
میناونــد که چندی پیــش در اثر 
بیماری کرونا در گذشتند توسط 
ورزشکاران بومی و محلی کیش 

گرامی داشته شد.
به گزارش اقتصاد کیش در جریان 
برگــزاری یک دوره مســابقات 
فوتبال 4 جانبه که توســط هیئت 
ورزش هــای بومی محلی  کیش 
در محل ورزشگاه سفین  کیش با 
حضور تیم های ورزشی متشکل از 

جوانان و نوجوانان بومی و  محلی 
کیش برگزار شــد ، ورزشکاران 
بومی و محلی کیــش در جریان 
برگزاری این مســابقات  به این 2 
ورزشکار در گذشته ادای احترام 
کردند .هم چنیــن بدین منظور 
دو تیم از تیم های شرکت کننده 
در این مســابقات بنام انصاریان 
و میناوند نامگذاری گردید . این 

مسابقات در چند رده سنی 

محلی کیش برگزار شدند.زیر نظر هیئت ورزش های بومی 

گرامیداشت یاد ملی پوشان
 در گذشته توسط ورزشکاران بومی کیش 

» وضعیت بد استقالل بعد از دریافت گل؛
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بی وفا مثل نیمکت مربیگری
جاه طلبی یا ثروت؟

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

گروه ورزشــی - نیــم فصل اول 
مســابقات لیگ برتر فوتبــال ایران روز 
جمعه به پایان رســید و تیم پرسپولیس 
با پیروزی مقابل گل گهر سیرجان عنوان 
قهرمانی نیم فصل را کسب کرد. یکی از 
مواردی که در نیم فصل اول مســابقات 
بسیار زیاد دیده شد، تغییرات زیاد روی 
نیمکــت تیم ها بود. ایــن تغییرات زیاد 
طبیعتا هزینه زیادی هــم به دنبال دارد. 
اســتارت تغییرات مربیــان قبل از هفته 
ششــم زده شد و تا هفته پایانی نیز ادامه 

پیدا کرد. 
نیمکــت ۶ تیم در نیــم فصل اول 
دستخوش تغییر شد. ضمن اینکه باشگاه 
تراکتور 2 بار اقدام به تغییر کادرفنی خود 
کــرد. تیم های تبریزی خیلی زود مربیان 

خود را تغییر دادند. 
ابتدا تراکتور علیرضا منصوریان را 
به طرز شگفت آوری از کار برکنار کرد. 
ســپس ماشین ســازی به تبعیت از آن با 

بیاتلو قطع همکاری کرد.
 آخرین تغییر هم دوباره در باشگاه 
تراکتور اتفاق افتاد و رســول خطیبی از 
اراک بــه تبریز برگشــت. تغییرات زیاد 
مربیــان روی نیمکت تیم هــا این تلنگر 
را می زنــد کــه مدیران تیم هــا با کدام 
کارشناســی اقدام به انتخاب می کنند که 
حتی نمی توانند پای حرف خود بایستند. 
با توجه به تعطیالت نیم فصل به تغییرات 

نیمکت تیم ها نگاهی انداخته ایم.
ماشین سازی؛ وحید بیاتلو

تیم فوتبال ماشین سازی لیگ بیستم 
را با تغییرات گســترده آغاز کرد. وحید 
بیاتلــو به عنــوان جوان ترین مربی لیگ 
هدایت سبزپوشان تبریزی را قبول کرد، 
اما زمســتان تبریــز را ندید و خیلی زود 

کنار گذاشته شد.
 جــدا از نتایج ضعیفی کــه بیاتلو 
کسب کرد و کســی هم نمی تواند آن را 
کتمان کند، تیم ماشــین سازی در فصل 
نقــل و انتقاالت چندان قدرتمند بســته 
نشد. محمد سعید اخباری پس از بیاتلو 
ســرمربی ماشین سازی شــد. او تا نیم 
فصــل دوام آورد، اما باید دید با تغییرات 
مدیریتــی صورت گرفته بــه کار با تیم 

تبریزی ادامه می دهد یا خیر؟
تراکتور؛ علیرضا منصوریان 

و مسعود شجاعی
تیم تراکتور امسال تغییرات مربیان 
را آغــاز کرد و به پایان رســاند. علیرضا 
منصوریان خیلی زود از کار برکنار شــد. 
او قبل از هفته ششم با تنها یک شکست 
جای خود را به مســعود شــجاعی داد. 
شجاعی از ابتدا چندان مایل به مربیگری 
نبود و تنها به دلیل مشــکالت تراکتور، 
بــه طور موقــت هدایت سرخپوشــان 
را قبــول کرد، مســئوالن تراکتور قبل از 

شروع مســابقات نیم فصل دوم هدایت 
تیم پُر طرفدار تبریز را به رسول خطیبی 
ســپردند. تراکتور در نیم فصل اول لیگ 
بیستم با 2 تغییری که روی نیمکت خود 
داشــت، 22 امتیاز جمع کــرد و در رده 

هفتم قرار گرفت.
نساجی؛ وحید فاضلی

وحید فاضلی دیگــر مربی جوانی 
بود که پس از تجربه دســتیاری محمود 
فکری، هدایت نســاجی را قبول کرد. او 
فصل گذشته دستیار فکری بود و مدیران 
نســاجی پس از این کــه محمود فکری 
راهی استقالل شــد، هدایت نساجی را 
به وحید فاضلی ســپردند. نســاجی با 
هدایــت فاضلی فصــل را خیلی خوب 
آغاز کــرد. آن ها در ۵ هفتــه ابتدایی 2 
پیروزی کســب کرده و تیم های مدعی 
تراکتور و پرســپولیس را متوقف کردند؛ 
اما رفته رفته روند نزولی نساجی شروع 
شد و شــاگردان فاضلی مقابل سپاهان، 
مس رفســنجان، فوالد و پیکان شکست 
خوردند. در نهایت فاضلی برکنار شــد 
و مجید جاللی بار دیگر هدایت نساجی 
را پذیرفت. البتــه فاضلی بالفاصله بعد 
از برکنــاری، به کادر فنی شــهرخودرو 

اضافه شد.
ذوب آهن؛ رحمان رضایی

مســئوالن باشــگاه ذوب آهن در 
ابتدای فصل پس از کنار گذاشــتن لوکا 
بوناچیــچ هدایت تیم خود را به رحمان 
رضایی مدافع اســبق تیم ملی سپردند. 
رحمان رضایی که ســابقه بازی در لیگ 

ایتالیا را داشــت بر خالف انتظارات، از 
ســبک فوتبال این کشور استفاده نکرد و 
اتفاقا بازی های جذاب و چشم نوازی از 

این تیم دیدیم.
 ذوب آهن در خیلی از مسابقات این 
فصل با بدشانسی و یا اشتباهات داوری 
در کســب پیروزی ناکام ماند. در نهایت 
مســئوالن ذوب آهن تصمیم گرفتند با 
سرمربی جوان خود قطع همکاری کنند. 
مجتبی حســینی پس از برکناری ذوب 
آهن از نفت مسجدســلیمان جدا شــد 
و هدایــت ذوب آهــن را در ادامه فصل 

قبول کرد.
نفت مسجدســلیمان؛ مجتبی 

حسینی
نفت مسجدسلیمان با هزینه بسیار 
کمی وارد مسابقات لیگ بیستم شد و بر 
خالف انتظــار نتایج قابل قبولی گرفت. 
از تیم مجتبی حســینی به عنوان شگفتی 
ســاز 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 
قبــول کند. ذوب آهن پــس از اینکه در 
راه جذب فرهاد مجیــدی ناکام ماند به 
سراغ یکی از مربیان موفق نیم فصل اول 
لیگ بیستم رفت تا شاید از رده چهاردهم 

فاصله بگیرد.
رســول  اراک؛  آلومینیــوم 

خطیبی
به شــکلی می توان ادعا کرد رسول 
خطیبــی یار نیمــه راه بــود. خطیبی و 

آلومینیــوم با وجود اینکه لیگ بیســتم 
را با شکســت ســنگین ۳ بر صفر مقابل 
نساجی مازندران شروع کردند، اما رفته 
رفته شــرایط بهتری در پیــش گرفتند. 
شاید آلومینیوم نیمی از نتایجش خوبش 
در لیگ برتر را مدیــون نقل و انتقاالت 
و انتخاب هــای خطیبی در ابتدای فصل 

باشد.
 با این وجود رسول خطیبی پس از 
پایان نیم فصل اول رقابت ها راه تبریز را 
در پیش گرفت و به نوعی دست اراکی ها 

را در پوست گردو گذاشت.
مدیــران  ذوالفقارنســب: 
باشگاه ها به مربیان اعتماد ندارند
کارشــناس  ذوالفقارنســب  بیژن 
فوتبال ایــران در خصــوص تغییرات 
زیــاد روی نیمکت تیم های لیگ برتری 
گفــت: یکی از نقاط ضعف مســابقات 
لیگ برتر فوتبــال ایران به فقدان اعتماد 
مدیران باشــگاه ها به مربیان برمی گردد. 
ایــن موضــوع بیانگر آن اســت که کار 
کارشناســی خوب در ســطح باشگاه ها 
انجــام نمی گیرد. این همه تغییر و تحول 

هزینه در بر دارد.
 با توجه به قانون منع جذب مربیان 
خارجــی، مربیان داخلی عملکرد خوبی 
داشــته  اند. با این وجــود مربیان داخلی 
همــواره با بــی مهری مدیــران مواجه 

می شوند.
 شناخت نداشتن مدیران باشگاه ها 
و تــالش زیاد مدیــر برنامه هــا برای 

درآمدزایی هم بی تاثیر نیست.

تیم هنرمندان قرمز

گروه ورزشــی - چند بازیکن 
جوان پرسپولیس که درخواست 
جدایــی از این باشــگاه را دارند، 
ممکن است به صورت قرضی از 

این تیم جدا شوند.
با توجه بــه پایان یافتن نیم فصل 
نخست رقابت های لیگ برتر و باز 
شدن پنجره نقل و انتقاالت، ممکن 
است برخی بازیکنان پرسپولیس 
از ایــن تیم جدا شــوند. ســعید 
حسین پور و آریا برزگر بازیکنانی 
هستند که صحبت از جدایی آنها 
از جمع سرخپوشــان مطرح شده 
است. حتی حسین پور اعالم کرد 
که اگر از پرسپولیس جدا شود، این 

انتقال به صورت قطعی است. آریا 
برزگر نیز صحبت انتقالش به یک 

تیم پرتغالی مطرح شده است.
در همین راستا اگر قرار به جدایی 

بازیکنی باشــد، بــا توجه به نظر 
باشــگاه و یحیــی گل محمدی 
سرمربی تیم، این انتقال به صورت 
قرضی صورت می گیرد و بازیکنی 

به صورت قطعی از پرســپولیس 
جدا نخواهد شد.

آرمان رمضانی هم دیگر بازیکنی 
اســت که صحبت جدایی اش از 
پرســپولیس مطرح شــده است. 
این بازیکن نیز اگر پیشنهاد خوبی 
برای جدایی قطعی دریافت نکند، 
به صــورت قرضی و به مدت نیم 

فصل از پرسپولیس خواهد رفت.
احسان حســینی مدافع جوان و 
آینده دار پرســپولیس نیز از دیگر 
بازیکنان این تیم به حســاب می 
آید که به کادرفنی اعالم کرده برای 
جدایی قرضی با پیشنهاداتی روبه 

رو است.

چه بازیکنانی از پرسپولیس می روند؟
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گروه ورزشــی -  صنعت نفت 
آبادان بعد از دریافت گل نخست 
از رقبای خود، توانسته دو پیروزی 
و سه تســاوی به دست آورد و از 
این حیث خطرناک ترین تیم لیگ 
برتر اســت اما وضعیت استقالل 
در ایــن زمینه به هیچ وجه خوب 

نیست.
نیم فصل نخست لیگ برتر ایران با 
صدرنشینی پرسپولیس و حضور 
تیم های سپاهان، استقالل، فوالد و 
صنعت نفــت در رده های دوم تا 
پنجم جدول رده بنــدی به پایان 
رسید. در این بین نتایج درخشان 
صنعــت نفــت بیــش از هر تیم 
دیگری مدعیان ســنتی قهرمانی 

در لیگ برتر را شوکه کرده است.
نگاهی بــه عملکرد صنعت نفت 
در نیم فصــل نخســت حاکی از 
بازگشــت های این تیــم به بازی 
بعد از دریافت گل نخست است. 
طالیی  پوشان آبادان در پنج بازی 
بــا وجود دریافت گل نخســت، 
توانستند دو بار پیروز شوند و سه 
بار هم تســاوی را رقم بزنند و از 
این حیث خطرناک ترین تیم لیگ 
به شمار می روند. آن ها ۹ امتیاز از 
2۳ امتیاز خود را در این شــرایط 

کسب کرده اند.
دومین تیم لیگ در بازگشــت به 
مسابقه هم شاگردان جواد نکونام 
هســتند که با وجود دریافت گل 

نخســت، همواره امیــد زیادی 
برای غلبه بر رقیب خود داشــتند 
و یک پیروزی و ســه تســاوی را 
بعد از دریافــت گل اول بازی به 
دســت آورده اند. آلومینیوم اراک 
در نیم فصل نخســت با رســول 
خطیبی عملکرد خوبی داشــت و 
در رتبه ششــم جدول قرار دارد. 
آن ها ســومین تیم موفق لیگ در 
بازگشت به مسابقه بعد از دریافت 
اولین گل محسوب می شوند. در 
رده های بعدی تیم های سپاهان، 
شــهرخودرو، تراکتــور و مس 

رفسنجان دیده می شوند.
اما یکــی از ضعیف ترین واکنش 
ها به دریافت گل نخست بازی را 

شاگردان محمود فکری  داشته اند. 
آبی ها فقط دو بار توانســتند بعد 
از دریافت گل نخست، شکست 
نخورند یا مســاوی نکنند. آن ها 
در نتیجه در نیم فصل نخست فقط 
دو امتیاز را به دست آورده اند. اگر 
چه پرســپولیس هم عملکردی 
مشــابه استقالل دارد اما شاگردان 
گل محمدی در نیم فصل نخست 
کمتر از رقبای خود عقب افتاده اند.
در فصــل جــاری فقــط نفت 
مسجدســلیمان نتوانســته هیچ 
امتیــازی را بعــد از دریافــت 
گل نخســت دریافــت کنــد و 
ضعیف ترین عملکرد را داشــته 

است.

آبادانی ها« سالطین کامبک در نیم فصل نخست


