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گروه ورزشی-با تغییر ساعات 
بــازی دیدارهــای گروه ســوم لیگ 
قهرمانان آسیا از ســوی AFC، زمان 
بــه میدان رفتن نمایندگان ایران در این 
مسابقات مشخص شــد. پرسپولیس 
که در هندوســتان به میــدان می رود، 
نزدیک ترین زمان را به بازی هایش در 
لیگ ایران دارد و ســه بازی اســتقالل 
حوالــی ۳ بامــداد به پایان می رســد.

ســاعت بازی های نمایندگان ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا به این ترتیب است 

)ساعت به وقت ایران است(:
گروه B به میزبانی شارجه 

امارات
۲۵ فروردین /    پاختاکور ازبکســتان - 

تراکتور ایران ۱۹:۳۰
۲۸ فروردین /    تراکتور - شارجه امارات 

ساعت ۲۲:۳۰
۳۱ فروردین /    برنده پلی آف - تراکتور 

ساعت ۱۹:۳۰
۳ اردیبهشت /    تراکتور - برنده پلی آف 

ساعت ۱۹:۳۰
۶ اردیبهشــت /    تراکتــور - پاختاکور 

ساعت ۱۹:۳۰
۹ اردیبهشت /    شارجه - تراکتور ساعت 

۲۲:۳۰
گروه C بــه میزبانی جده 

عربستان
۲۷ فروردین /    استقالل ایران - االهلی 

عربستان ساعت ۰۰:۴۵
۳۰ فروردین /    الشرطه عراق - استقالل 

ساعت ۰۰:۴۵

۱ اردیبهشت /    الدحیل قطر - استقالل 
ساعت ۲۲:۱۵

۵ اردیبهشــت /    اســتقالل - الدحیل 
ساعت ۰۰:۴۵

۸ اردیبهشــت /    االهلی - اســتقالل 
ساعت ۰۰:۴۵

۱۰ اردیبهشــت /    استقالل - الشرطه 
ساعت ۲۲:۱۵

گروه D به میزبانی ریاض 
عربستان

تیم فوالد خوزســتان در صورت 
شکســت العین در مرحله پلی آف به 
گــروه چهارم می رود و بــا الوحدات 
اردن، الســد قطر و النصر عربســتان 
همگروه می شــود. تمام بازی های این 

گروه ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می شود.
گــروه E بــه میزبانی گوا 

هندوستان
۲۵ فروردین /        پرسپولیس - برنده پلی 

آف ساعت ۱۶
۲۸ فروردین /    الریان قطر - پرسپولیس 

ساعت ۱۹:۳۰
۳۱ فروردیــن /    پرســپولیس - گــوا 

هندوستان ساعت ۱۹:۳۰
۳ اردیبهشت /    گوا - پرسپولیس ساعت 

۱۹:۳۰
۶ اردیبهشــت /      برنــده پلــی آف - 

پرسپولیس ساعت ۱۶
۹ اردیبهشــت /    پرســپولیس - الریان 

ساعت ۱۶
همزمانی مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا با ماه رمضان در کشورهای امارات 

و عربســتان باعث شــد تا فدراسیون 
فوتبال این دو کشــور در نامه نگاری با 
AFC خواهان برگزاری بازی ها بعد از 

اذان مغرب شوند.
باتجربه تریــن بازیکنــان 

استقالل در آسیا کدامند؟
طبق اخبار منتشر شده تیم فوتبال 
استقالل در گروه سوم رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا قرار دارد که این بازی ها 
از روز ۲۶ فروردین به میزبانی شهر جده 
در عربستان برگزار می شود.تیم فوتبال 
استقالل تهران با توجه به لغو دیدار این 
تیم مقابل صنعت نفت در لیگ برتر، در 
آستانه حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان 
آســیا ۲۰۲۱ قرار دارد که این دیدارها از 
۲۶ فروردین در شهر جده آغاز می شود. 
آبی پوشان در گروه سوم این مسابقات 
موســوم به گروه مرگ با ۳ تیم االهلی 
عربستان، الشرطه عراق و الدحیل قطر 

همگروه است.در بین بازیکنان کنونی 
تیم اســتقالل، هستند نفراتی که در این 
بازی هــا تجربه باالیی دارند و ســایر 
بازیکنــان می توانند بــا محوریت این 
بازیکنان باتجربه بــرای موفقیت آبی 

پوشان تالش کنند.
۱- وریا غفوری با ۲۷ بازی

در بیــن نفراتی که با اســتقالل 
راهی عربستان می شوند، وریا غفوری 
کاپیتان آبی پوشــان بــا حضور در ۲۷ 
بازی آســیایی، باتجربه ترین بازیکن 
این تیم محسوب می شود. غفوری در 
حالی در بین بازیکنان فعلی آبی پوشان 
بیشترین تعداد بازی در آسیا را دارد که 
در صدر این جدول خســرو حیدری با 
آمار رویایــی ۵۶ بازی قرار دارد و بعد 
از وی نیــز پژمان منتظــری با ۵۳ بازی 
در رده بعــدی اســت. مهدی رحمتی 
سنگربان نام آشنا و سابق آبی پوشان نیز 
با ۴۰ بازی آسیایی در جایگاه سوم است 
و آرش برهانی به همراه فرهاد مجیدی 
سرمربی آبی پوشان مشترکا با ۳۹ بازی 
در رده چهارم قرار دارند. وریا غفوری با 
۲۷ بازی به صورت مشترک با سیروس 
دین محمدی و جــواد زرینچه در رده 
دهم جدول بیشــترین تعداد بازی های 
آسیایی استقالل قرار دارند. با توجه به 
حضور آبی ها در این فصل از رقابتهای 
آســیا، وریا غفوری این فرصت را دارد 
تا با حداقل حضــور در ۶ بازی، جمع 
بازی های آسیایی خود برای آبی پوشان 
را به ۳۳ رسانده و باالتر از محمود فکری 

در رده هفتم این جدول قرار بگیرد.
۲- فرشید اسماعیلی با ۲۳ بازی

نزدیک ترین بازیکــن به وریا در 
این جدول، فرشــید اسماعیلی هافبک 
میانی آبی پوشان اســت. این بازیکن 
با پیراهن اســتقالل ۲۳ بار در رقابتهای 
آســیایی به میدان رفته و در رده هفدهم 
جدولی قرار گرفته که مربوط به بیشترین 
تعداد بازی های لیگ قهرمانان اســت.

اسماعیلی نیز چنانچه در همه دیدارهای 
مرحله گروهی برای استقالل به میدان 
بــرود، می تواند با ۲۹ بــازی در لیگ 
قهرمانان آسیا در کنار علیرضا اکبرپور 
و امیرحسین صادقی قرار بگیرد. فرشید 
اسماعیلی بعد از پشت سر گذاشتن یک 
دوره افت در ابتدای فصل، در هفته های 
اخیر به ترکیب ثابت آبی پوشان بازگشته 
و به نظر می رســد با توجه به آمادگی و 
تجربــه ای که دارد، یکــی از بازیکنان 

اصلی استقالل در آسیا باشد.
۳- سید حسین حسینی

سنگربان شــماره یک و کاپیتان 
دوم آبی پوشان که در این فصل فرصت 
چندانی برای قرار گرفتن درون دروازه 
پیدا نکرد، با ۱۶ بازی در لیگ قهرمانان 
آسیا، ســومین بازیکن باتجربه فعلی 
آبی پوشان در آسیا محسوب می شود.

حسینی در تعداد بازی های آسیایی با ۱۶ 
بازی در کنار یداهلل اکبری قرار می گیرد و 
یکی از ۳ بازیکن فعلی آبی پوشان است 
تعداد بازی های آســیایی اش با پیراهن 

این تیم از عدد ۱۵ عبور کرده است.

ساعت دیدارهای گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا که شامل تیم استقالل است، تغییر کرد و این نماینده ایران 
سه بازی خود را ساعت ۳ بامداد به پایان می رساند.

ساعت بازی  نمایندگان ایران در آسیا؛ 
دیدارهای بامدادی برای استقالل

پرسپولیس به لیگ ایران نزدیک است؛

گروه ورزشــی-  اســتفاده از 
مترجم روسی یکی از درخواست های 

جدی »والدیمیر الکنو« سرمربی 
تیم ملی والیبال اســت و همین 
موضوع چالشــی جدی برای 
فدراسیون والیبال ایجاد کرده 

است.اردوهای تیم ملی والیبال از ۱۱ 
فروردین ماه سال جاری با دعوت از 
۲۷ بازیکــن با هدف حضور پر 
قــدرت در دو رویداد مهم 
لیگ ملت ها و المپیک توکیو 
آغاز شــده است. »والدیمیر 
الکنو« مربی نامدار روســی 
هدایــت تیم ملی والیبال ایران 
در این دو رویداد مهِم ســال 

۱۴۰۰ را بر عهده دارد.
کنــاره گیــری 

مربیان ایرانی
از  یکــی 
ی  ســت ها سیا
والیبال  فدراســیون 
اســتفاده از دو مربی 
ایرانی در کنار »الکنو« 
در المپیــک توکیو با 
تجربه  کسب  هدف 
اســت. بــه همیــن 
دلیل پیمــان اکبری، 

رحمان محمدی راد، ســعید رضایی 
و محمدرضــا تنــدروان چهار مربی 
انتخابی فدراســیون برای حضور در 
اردوهــای ملی بودند تا در نهایت دو 
مربی ایرانــی در المپیک توکیو کنار 
»الکنو« روی نیمکت بنشینند.رحمان 
محمدی راد نخســتین مربی بود که 
پیشــنهاد فدراسیون را نپذیرفت تا در 
لیست رسمی اولیه اعالم شده از سوی 
فدراســیون برای آغاز اردوها حضور 

نداشته باشد. 
با شــروع اردوها غیبت ســعید 
رضایی به چشــم آمــد و در نهایت 
فدراســیون به صورت رسمی خبر از 
انصراف ســعید رضایی از اردوهای 
ملی داد.عــدم تمایل مربیان با تجربه 
و نام آشــنای ایرانی در اردوهای ملی 
و کناره گیری آنها ســوالی را در ذهن 
مخاطبان و اهالی رســانه ایجاد کرده 
اســت که دلیل این کناره گیری ها آن 

هم در آستانه المپیک چیست؟

اصرار منطقی »الکنو«
»والدیمیر الکنو« ســرمربی تیم 
ملی از ابتدای حضورش درخواست 
اســتفاده از مترجم روســی را داشته 
است تا در المپیک و در مواقع حساس 
به سرعت بتواند نکات خود را به ملی 

پوشان انتقال دهد. 
این درخواست ابتدا با مخالفت 
رئیس فدراسیون مواجه شد چرا که در 
صورت حضور مترجم روسی روی 
نیمکت، تنها یک مربی ایرانی می تواند 
روی نیمکت حضور داشته باشد و این 
با سیاست فدراسیون در تضاد است.از 
سوی دیگر درخواست »الکنو« منطقی 
است، او به زبان انگلیسی تسلط ندارد 
و برای انتقال ســریع صحبت هایش 
به ملی پوشــان در شــرایط حساس 
مســابقات و بازی های المپیک نیاز به 
مترجم روســی دارد چرا که ترجمه 
صحبت هایش از طریق دســتیارش 
»توتولو« یک بار به روســی، بار دیگر 

به انگلیسی و سپس به فارسی پروسه 
طوالنی در شــرایط حســاس بازی 
اســت. گاهی انتقال برخی نکات به 
طور مستقیم از روسی به فارسی قابل 

مفهوم تر است.
تــالش فدراســیون برای 

حفظ سهمیه مربیان ایرانی
امیــر خوش خبر، سرپرســت 
تیم ملی والیبال با تایید درخواســت 
»الکنو« گفت: بله درست است، زمانی 
که الکنو خواسته خود را برای استفاده 
از مترجم روسی مطرح کرد به فکر راه 
چاره بودیم چــرا که داورزنی اصرار 
داشــت ســهمیه مربیان ایرانی روی 

نیمکت حفظ شود. 
از طرفــی هم الکنو به شــدت 
اصــرار دارد کــه از مترجــم روس 
اســتفاده کند تا صحبت ها و نکاتش 
به ســرعت به بازیکنان منتقل شود. 
وی ادامه داد: الکنــو حق دارد. برای 
تصمیم گیری نهایی باید منتظر حضور 

الکنو در ایران باشیم و نشستی برگزار 
کنیــم تا راه چاره ای پیــدا کنیم. باید 
تمام راه حل ها ســنجیده شــود. اگر 
نشود در نهایت مجبور هستیم از یک 
مربــی ایرانی روی نیمکت اســتفاده 
کنیم. البتــه در اعزام، دو مربی ایرانی 
حضور خواهند داشــت و فقط بحث 
نشســتن روی نیمکت مطرح است.
باید دید فدراسیون والیبال در نهایت 
چــه تصمیمی خواهد گرفت. به نظر 
می رســد اصرار و درخواست الکنو 
منطقی اســت و ثانیه هــا در لحظات 
حســاس بازی می توانــد تاثیر گذار 
باشــد. پس از کناره گیری محمدی 
راد و رضایــی از نیمکــت تیم ملی، 
پیمان اکبــری و محمدرضا تندروان 
دو دستیار ایرانی در نیمکت تیم ملی 
بودند و حال باید منتظر ماند و دید اگر 
مترجم روس بر روی نیمکت بنشیند 
از میان اکبری و تندروان چه کســی 

انتخاب می شود.

 مترجم روس یا مربی ایرانی؟

گروه ورزشی- حضور نام های 
بزرگ و باسابقه به عنوان سرپرست تیم 
ملی در ادوار گذشــته، وزن و جایگاه 
سرپرستی تیم ملی را در حد سرمربی 
تیم ملی سنگین کرده و جامعه فوتبال 
انتظار دارند افراد شــناخته شده برای 

این سمت انتخاب شوند.
انتخاب مجتبی خورشــیدی به 
عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال بدون 
داشته کارنامه بارز و شناخته شده در 
فوتبال، موجب انتقادات گسترده ای در 
میان اهالی فوتبال شده است. واگذاری 
سرپرستی تیم ملی با حضور بازیکنان 
سرشــناس و بزرگ به مدیری که از 
سوی جامعه فوتبال تایید نمی شود، 
ممکن اســت در آینده نزدیک و در 
خالل مسابقات انتخابی جام جهانی 
قطر مشــکالت بزرگ تری را به بار 

بیاورد.
عمــده این انتقادات به این دلیل 
است که در ســالیان گذشته همواره 
کســانی به عنوان سرپرست تیم ملی 
انتخاب شده اند که در عرصه مدیریت 
یا فوتبال نام هــای بزرگی بوده اند و 
توانایی خود را در اجرای امور مربوط 
به تیم ملی و همین طور کنترل جو تیم  

نشان  داده اند.
نگاهی به اسامی این مدیران مانند 
مهدی مناجاتی، همایون شاهرخی، 
محمد رنجبــر، ناصر نوآموز، مهدی 
دادرس، محمدرضا ســاکت، مهدی 
محمدنبی، عباس ترابیان و ... گویای 
این اســت که همه آن ها جزو مدیران 
باســابقه و یا چهره هــای فوتبال و 
سرشناس بوده اند که در حال حاضر 
از احترام بسیاری زیادی در بین جامعه 

برخوردار هستند.
به همین دلیل است که انتخاب 
مجتبی خورشیدی بدون بازی ملی، 
ســابقه مربیگری در لیگ برتر و یا هر 
گونه سمت اجرایی بارز، با موجی از 
انتقادها در این برهه همراه شده است 

که تیم ملی بیش از هر زمان دیگری به 
آرامش و اتحاد نیاز دارد.

کنترل فضای حاکم بر تیم ملی 
با وجود چندن بازیکن سرشــناس و 
بزرگ که در ادوار مختلف مشخص 
شده کار آسانی نیست، نیازمند حضور 
یک چهره فوتبال با نفوذ و قابل احترام 
برای تمامی افراد اســت که به واسطه 
سابقه خود بتواند بر امور مسلط شود.

در  و  گذشــته  ســالیان  در 
رقابت های مختلــف از جام جهانی 
۱۹۹۸ فرانســه تا ۲۰۱۸ روســیه و 
همین طور دوره مربیگــری افرادی 
مانند کی روش، برانکو، علی دایی، امیر 
قلعه نویی، جالل طالبی، افشین قطبی 
و ... که بــه خودی خود دارای چهره 
کاریزماتیکی برای مدیریت تیم های 
خود بودند، مسوولیت سرپرستی به 
افرادی واگذار شده که به همان اندازه، 
بــرای اجرای امور مربوط به تیم ملی 

دارای نفوذ و اعتبار الزم بودند.
اگر چــه در مواردی مانند دوره 
مربیگری علی دایی فردی مانند احمد 
ابراهیمی انتخاب شــده که ســابقه 
روشنی در فوتبال نداشت اما حضور 
علی دایی در راس تیم ملی، این تیم را 
از هر گونه حاشــیه و مشکلی مصون 

داشــت. با این حــال وجود نام هایی 
ماننــد محمد رنجبر که از او به عنوان 
"رییس" در فوتبال ایران یاد می شــد 
و یــا ناصــر نوآموز که در گذشــته 
رییس فدراسیون فوتبال بود، جایگاه 
سرپرســت تیم ملی را به حد بسیار 

باالیی سنگین و دارای احترام کرد.
در ادامه به ترتیب سابقه زمانی، 
نگاهی خواهیم داشــت به اســامی 
سرپرستان تیم ملی در حدود دو دهه 
اخیر که ســابقه و اعتبار آن ها گویای 
علت انتخاب شان به عنوان سرپرست 

تیم ملی است:
اسامی سرپرستان تیم ملی 

فوتبال ایران:
منصور امیرآصفی: سرپرســت 
تیم ملــی در دوران مربیگری والدیر 
ویرا و تومیسالو ایویچ - بازیکن تیم 

ملی و پرسپولیس، مربی تیم ملی
ناصر نوآموز: سرپرســت تیم 
ملی در دوران مربیگری جالل طالبی 
- رییس و نایب رییس فدراســیون 
فوتبال )از او به واســطه سابقه نظامی 
خود، به عنوان "تیمســار" در فوتبال 

ایران یاد می شود(
محمد رنجبر: سرپرســت تیم 
ملــی در دوران مربیگری بالژویچ و 

برانکو - سرمربی و بازیکن تیم ملی 
)از او با لقب "رییس" در فوتبال ایران 

یاد می شود(
همایون شــاهرخی: سرپرستی 
تیم ملــی در دوران مربیگری برانکو 
ایوانکوویچ - سرمربی و بازیکن تیم 

ملی فوتبال
مهدی مناجاتی: سرپرستی تیم 
ملی در دوران مربیگری امیر قلعه نویی 

- بازیکن و سرمربی تیم ملی فوتبال
احمد ابراهیمی: سرپرستی تیم 
ملی در دوران علی دایی - مدیر روابط 

بین الملل پرسپولیس و راه آهن
عباس ترابیان: سرپرســتی تیم 
ملی در دوران مربیگری افشین قطبی 
- جزو مدیران ارشد فدراسیون فوتبال

مهدی محمدنبی: سرپرستی تیم 
ملــی در دوران مربیگری کی روش - 

دبیرکل فدراسیون فوتبال
افشــین پیروانی: سرپرست تیم 
ملــی در دوران مربیگری کی روش - 

بازیکن تیم ملی و کاپیتان پرسپولیس
محمدرضا ســاکت: سرپرستی 
تیم ملی در دوران مربیگری کی روش، 
ویلموتس و اســکوچیچ - دبیرکل و 
رییــس ســازمان تیم هــای ملی و 

مدیرعامل باشگاه سپاهان

به بهانه انتخاب »خورشیدی« به عنوان سرپرست تیم ملی؛

همه سرپرست های تاریخی تیم ملی فوتبال ایران
 از »رییس« تا »تیمسار«!
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آمار بد تراکتور در بازی های خانگی
گروه ورزشی-  تیم فوتبال تراکتور در هفته نوزدهم با تساوی بدون گل برابر 
مس متوقف شد تا روند نتایج نه چندان خوب این تیم در خانه در لیگ بستم ادامه 
پیدا کند. آن ها تا هفته نوزدهم، ۱۰ بار در خانه خود به مصاف حریفان رفته اند و تنها 
توانسته اند ۲ پیروزی برابر نساجی و پیکان به دست بیاورند. دو تیمی که در نیمه دوم 
جدول رده بندی قرار دارند و نشان می دهد که آن ها خیلی خوب نتوانسته اند از امتیاز 
میزبانی استفاده کنند.تراکتور در ۸ دیدار دیگر، برابر سپاهان، استقالل، پرسپولیس 
و آلومینیوم اراک در خانه مغلوب شده است و برابر مس رفسنجان، پدیده، فوالد 
و نفت مسجدسلیمان به تساوی رسیده است. این به این معنی است که آن ها تنها 
۱۰ امتیاز از ۳۰ امتیاز بازی های خانگی را به دست آورده اند و تنها ماشین سازی با ۶ 
امتیاز عملکرد بدتری نسبت به آن ها دارد. ورزشگاه یادگار امام و حضور پرشورهای 
تبریزی در آن برای حمایت از تیم خود، دیگر محل ترس رقبای تراکتور نیســت 
و انگار سرخ های تبریزی راحت تر در خانه امتیاز می دهند. تراکتور در بازی های 
خارج از خانه ۱۷ امتیاز به دست آورده و تنها سپاهان نتایج بهتری را نسبت به این 
تیم تبریزی در خانه رقبا داشــته است.به نظر می رسد کرونا تاثیرمنفی اش را روی 
عملکرد تراکتور در بازی های خانگی گذاشته است و رسول خطیبی و شاگردانش 
باید به فکر این موضوع باشند که چطور اجازه ندهند امتیازها از تبریز خارج شوند. 
تراکتوری ها در تبریز تنها ۶ گل به ثمر رســانده اند و میانگین ۰.۶ گل در هر بازی 
را دارند؛ آمار گل زده آن ها در جدول بازی های خانگی، آمار خوبی نســت و تنها 
سایپا با ۵ گل زده رویکرد بدتری نسبت به تیم تبریز داشته است. باید دید واکنش 
و راه حل خطیبی نسبت به این موضوع در ۱۰ هفته باقی مانده چیست و با توجه به 
داشتن ۵ بازی خانگی در ادامه فصل، آیا تراکتور می تواند نمایش بهتری در یادگار 

امام ارائه دهد یا خیر.


