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ورزشی

شنبه  11تیر  2،1401ذی الحجه  2، ١٤٤٣جوالی  ،2022شماره 3989
نیمکتهایی که همچنان لرزان است؛

تساوی لیگ  ۲۱با لیگ  ۲۲در
عدد ۳۷.۵
درست مانند ابتدای لیگ  ،۲۱در ابتدای لیگ  ۲۲هم شاهد  ۶تغییر روی نیمکتهای لیگ برتری هستیم
که آمار نسبتا باالیی به حساب میآید.

گروه ورزشــی -طبــق اعالم
سهیل مهدی حدود یک ماه و  ۱۵روز
دیگر شاهد آغاز بیست و دومین دوره
رقابتهــای لیگ برتــر فوتبال ایران
خواهیم بود.
با شــروع فصل نقل و انتقاالت
یکی از اولین اقداماتی که هر باشــگاه
ِ
تکلیف نیمکت
انجام میدهد ،تعیین
اســت .تعداد قابل توجهی از  ۱۶تیم
حاضر به همکاری با سرمربیان پیشین
خود ادامه دادند اما شاهد بروز تغییراتی
نیز بودیم .ســرمربیان خارجی دوباره
بعد از وقفهای به فوتبال ایران بازگشت

پررنگیداشتند.
تا بــه اینجا پنج تیم ســرمربیان
خود را به دالیل مختلف تغییر دادهاند.
 ۱۰تیــم به همکاری بــا نفرات قبلی
ادامــه خواهند داد و تنها صنعت نفت
است که مشــخص نیست چه کسی
را روی نیمکت خود خواهد داشــت.
علیرضا منصوریان از هدایت این تیم
کنارهگیری کرد تــا تعداد تغییرات به
عدد  ۶برسد.
در ادامه لیست سرمربیان حاضر
در لیگ بیست و دوم را مشاهده کنید:
اســتقالل :ریکاردو ســاپینتو

(جدید)
پرسپولیس:یحییگلمحمدی
سپاهان :ژوره مورایس (جدید)
گلگهرسیرجان:امیرقلعهنویی
فوالد خوزستان :جواد نکونام
مس رفسنجان :محمد ربیعی
ذوبآهن اصفهان :مهدی تارتار
آلومینیوم اراک :مهدی رحمتی
پیکانتهران:مجتبیحسینی
صنعــت نفــت آبــادان:
(نامشخص)هــوادار تهران :ســاکت الهامی
(جدید)

لواندوفسکی در انتظار توافق
بایرن مونیخ و بارسلونا

گروه ورزشی-مهاجم ملی پوش لهستانی تیم بایرن مونیخ در انتظار توافق
با بارسلونا برای انتقال به اللیگاست.
رابرت لواندوفسکی از ماه گذشته مشخص کرده که برای ادامه همکاری با
بایرن مونیخ انگیزهای ندارد و برای اینکه از این تیم جدا شود به رضایت باشگاه
نیاز دارد .یک سال از قرارداد او با قهرمان بوندسلیگا باقی مانده است.
فابریزیو رومانو در به روزرســانی وضعیت مهاجم بایرن مونیخ نوشــت:
"لواندوفسکی از بارسلونا در مورد پیشنهاد جدید آنها به بایرن اطالعیه دریافت
کرده است 40 :میلیون یورو تضمین شده به اضافه موارد اضافی .لواندوفسکی
نیز به لطف روابط بین ایجنت خود و الپورتا ،قصد خود را برای صبر مجدد برای
بارسا تایید کرده است".

موی تای کارهای ایران با  ۳سهمیه به
مسابقات جهانی میروند

گروه ورزشی -با اعالم فدراسیون بین المللی موی تای تیم ملی یران با ۳
سهیمه در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد.
مســابقات جهانی موی تای موسوم به ورلد گیمز از  ۱۶تا  ۲۶تیر در شهر
بیرمنگام ایاالت متحده آمریکا برگزار خواهد شد .طی مذاکرات صورت گرفته
شده از سوی جواد نصیری نماینده تام االختیار  IFMAدر ایران و نایب رئیس
فدراســیون آسیایی موی تای  FAMAبا فدراسیون بین المللی موی تای ،تیم
ملی کشورمان با  ۳ملی پوش شامل ( ۲نفر در بخش بانوان و یک نفر در بخش
مردان) جهت حضور رقابتهای بازیهای جهانی (ورلد گیمز) اعزام میشود.
طبق اعالم رسمی فدراسیون بین المللی موی تای  ،IFMAزهرا نصیری
در وزن  ۵۷کیلوگــرم ،نادیا اعتماد مقــدم در وزن  ۶۳.۵کیلوگرم و حمیدرضا
کردآبادی در وزن  ۹۱کیلوگرم ۳ ،نماینده موی تای ایران در رقابتهای جهانی
خواهند بود.

نساجی مازندران :حمید مطهری
(جدید)
تراکتور تبریز :قربان بردیاف
(جدید)
نفت مسجدسلیمان :محمدرضا
مهاجری
مس کرمان :فرزاد حسینخانی
ملوان بندرانزلی :مازیار زارع
بــا جدایــی منصوریــان تعداد
تغییرات به عدد  ۶رســید؛ دقیقا مانند
سال گذشته که  ۶تغییر روی نیمکتها
دیــده بودیم ۳۷.۵ .درصــد تغییر در
ســرمربیان که آمار نسبتا باالیی به نظر
میرســد و دقیقا ماننــد ابتدای فصل
گذشته است.
در بین مربیــان کنونی همچنان
محمــد ربیعــی پرســابقهترین و
پردوامترین اســت .او برای چهارمین
فصل متوالی قرار است روی نیمکت
مس رفســنجان بنشیند و از این حیث
صدرنشیناست.
قربــان بــردیاف با  ۶۹ســال
مســنترین ســرمربی در حــال
حاضــر اســت و مازیــار زارع با ۳۷
ســال عنــوان جوانترین ســرمربی
به حساب میآید.
در انتظار خلق معجزه؛

گروه ورزشــی -تیــم ملی
والیبال ایران این هفته چهار مسابقه
ســخت را پیش روی خود خواهد
داشت.
قبل از شــروع هفته اول لیگ
ملتها حداقل سه پیروزی را برای
تیم ملی والیبال ایران کنار گذاشــته
بودیم و این امید وجود داشــت که
حتــی ژاپن را هم شکســت داده تا
با چهــار پیروزی پا بــه هفته دوم
مسابقات بگذاریم.
ن حال شــاگردان بهروز
با ای 
عطایی در دو مســابقه مقابل چین
و استرالیا به پیروزی رسیدند اما دو
باخت  ٠-٣بــه هلند و مخصوصا
ژاپن شــرایط را برای ایران پیچیده
کرد.
انتظار مــی رفت که هفته دوم
را با برد مقابل بلغارستان آغاز کنیم
اما حریف میزبان مسابقات نشدیم
تا بلغارها اولیــن پیروزی خود در
 VNLرا برابر ایران کســب کنند.
در ادامه اما ورق برای ســرو قامتان
برگشــت و تیم جوان ایران اولین
باخت آمریکا را آن هم با نتیجه ٠-٣

رویای بزرگ؛ مسیر رسیدن به بهشت جهنمی است

رقم زد .اگرچه در مســابقه بعدی
مقابل برزیل شکســت خوردیم اما
تیــم ملی مقابل یکی از قدرت های
جهان عملکرد قابل قبولی داشــت.
در نهایت هفتــه دوم لیگ ملتها
به شــیرینترین شکل ممکن برای
مــا پایان یافت چراکــه با ارائه یک
عملکــرد قدرتمندانه  ٠-٣کانادا را
شکست دادیم.
وضعیت جدول
هشت تیم (با احتساب میزبان
که ایتالیاســت) جــواز حضور در
مرحله نهایی مســابقات را کسب
خواهنــد کرد .ایران در حال حاضر
با کسب  ۴برد در رده هشتم جدول
قرار گرفته است .این در حالی است
که هلند و برزیــل با پنج برد باالی
ایران هســتند .ایتالیا ،ژاپن و آمریکا
با شش پیروزی در رده های سوم تا
پنجم قرار دارند .همچنین فرانسه و
لهســتان با  ٧برد جایگاههای اول و
دوم را به خود اختصاص دادهاند.
جدال با یکــی از بهترین
تیمهای دنیا
مسابقات هفته سوم برای ایران

در گدانسک لهستان برگزار خواهد
شد.
ایران در مســابقه اول خود به
مصاف میزبــان یعنی تیم قدرتمند
لهســتان میرود که ایــن روزها با
گربیچ در فرم فوقالعادهای به ســر
می برد و به دنبــال گرفتن جایگاه
فرانسه در صدر جدول است.
البتــه ایــران همیشــه مقابل
لهســتان نمایش های فوقالعادهای
داشــته که امیدواریم هفته آینده نیز
این اتفاق رخ دهد.
چالــش ســخت مقابــل
ایتالیای متحول شده
در دیدار دوم هفته پایانی ایران
به مصاف ایتالیا خواهد رفت .یکی
دیگــر از قدرتهای والیبال دنیا که
با دی جورجی متحول شده است.
ایتالیــا با توجه بــه میزبانی مرحله
نهایی قطعا در دور بعدی نیز حضور
خواهد داشــت اما به خاطر مسائل
مربوط به رنکینــگ ،آنها قطعا در
هفتــه آخــر با تمام قــدرت ظاهر
خواهند شد.
محکوم بــه بــرد برابر

اسلوونی
در ســومین بازی ایــن هفته
مقابل اســلوونی قــرار می گیریم.
تیمی که با ســه برد در جایگاه دهم
قرار دارد؛ اسلوونی نیز اندک امیدی
به صعود را برای خود متصور است
و بــا توجه به نزدیکی جایگاه آن ها

به ایران ،ما محکوم به شکست آنها
هستیم.
آخرین و حســاس ترین
مسابقه
در آخریــن و احتمــاال
حســاسترین جــدال هفته پایانی
ایران به مصاف صربســتان خواهد

رفــت .تیــم ایگــور کوالکوویچ
همچون ایران  ۴بازی را برده است
بنابراین مسابقه دو تیم حکم مرگ و
زندگی دارد؛ البته نتایج رقم خورده
برای ایران و صربســتان می تواند
در میزان حساســیت این مســابقه
تاثیرگذار باشد.

پرتغال بزرگترین شریک فوتبالی ایران؛ صادرات بازیکن و واردات مربی!
گروه ورزشــی -حضور دو
مربی در فصل بیست و دوم لیگ برتر
با تیمهای استقالل و سپاهان روابط
ایران و پرتغــال در حوزه فوتبال را
بیشــتر از گذشــته کرد تا این کشور
اروپایی به بزرگترین شریک فوتبالی
ایران تبدیل شود.
ســرمربیان پرتغالی استقالل و
ســپاهان اولین مربیان پرتغالیهایی
نیســتند که حضور در فوتبال ایران
را تجربــه کردند و بــه احتمال زیاد
آخرین آنها هم نخواهند بود.
در حالــی کــه در ســالهای نه
چنــدان دور بــه واســطه حضور
پرتعداد مربیان کشــورهای استقالل
یافته یوگسالوی سابق ،یوگسالوها
و یــا به قولی «ویچ» ها و به واســطه
آنها استخدام بازیکنان پرتعداد از آن
خطه از اروپا ،یوگسالوها را میشد
بزرگترین شریک فوتبالی ایران در
جهان دانست ،امروز بیشترین مراوده
فوتبالی ایران با کشور پرتغال صورت
میگیرد .جایی که از آنها مربی گرفته
و در قبالــش بازیکن میدهیم؛ یا به
عبارتی در قبال صــادرات بازیکن،
واردات مربــی داریم تا این کشــور
اروپایــی در حال حاضر بزرگترین
شریک فوتبالی ایران باشد.
کارلــوس کــی روش یکی از
اولینهــا و معروف تریــن مربیان
پرتغالی اســت که حضور در فوتبال
ایــران آن هم در باالترین ســطح را
تجربه کرد و بیش از  ۸ســال هدایت
تیم ملی ایران را در دســت داشت و
 ۲بار با تیم ملی ایران در جام جهانی
حضور پیدا کرد .ایــن مربی نامدار
پرتغالــی را میتوان نمــاد تبادل
فوتبالی ایران و پرتغال نامید.
همزمــان با کیروش یک
مربی دیگر در لیگ برتر ایران
شــاغل بود که البته این یکی
حضــور پررنگ و طوالنی در
فوتبال ایران نداشــت« .روی
کاســتا» تنها یک فصل روی
نیمکت صنعت نفت نشست
تا او نیز یکی از مربیان پرتغالی باشد

کــه حضور در فوتبال ایران را تجربه
کرده است.
پــس از کــیروش میتوان از
«تونی اولویرا» به عنوان یکی دیگر از
معروف ترین مربیان پرتغالی شاغل
در فوتبــال ایران نام برد که این مربی
باتجربــه در دو مقطع روی نیمکت
تراکتور نشســت و با خصوصیات
اخالقــی منحصر به فردش در تاریخ
این باشگاه ماندگار شد و با این تیم به
قهرمانی جام حذفی هم رسید.
یکــی از مربیــان پرتغالــی
سرشــناس ،باتجربه اما نــاکام (در
ایران) کســی نبود جز ژوزه مانوئل
کــه پس از تجارب ارزشــمندی که
پرتغــال ،مصر ،عربســتان و آنگوال
داشــت و ســابقه هدایت تیمهای
بزرگــی مثل بنفیــکا ،بوآویســتا،
اسپورتینگ لیســبون ،االهلی مصر
و… را در کارنامه داشــت ،با چنان
ناکامی در پرسپولیس مواجه شد که
نحوه ترک تهران چیزی شبیه به فرار
بود و البته پرسپولیس نقطه پایانی شد
بر دوران  ۳۵ساله مربیگری او.
ژوزه مانوئــل مربــی
سابق پرسپولیس را میتوان
ناکامترین پرتغالی دانست که
در فوتبال ایران حضور یافت

فصل بیســت و دوم لیگ برتر
را اســتقالل و سپاهان هم «ریکاردو
ساپینتو» و «خوزه مورایس» پرتغالی
آغاز میکنند تا  ۵باشــگاه پر هوادار
اســتقالل ،پرســپولیس ،ســپاهان،
تراکتور و صنعت نفت اســتفاده از
ســرمربی پرتغالــی را تجربه کرده
باشند و بعید نیست در صورت توفیق
این دو مربی پرتغالی در اســتقالل و
ســپاهان ،رویکرد به استفاده از این
دســت مربیان در بین تیمهای دیگر
نیز افزایش یافته و رفته رفته شــاهد
حضور بیشــتر مربیــان پرتغالی در
ایران باشیم.
در روزهایی که شــوق استفاده
از مربیان پرتغالــی بار دیگر در بین
تیمهای مطرح و مدعی لیگ برتری
شکلگرفته،برتعدادفوتبالیستهایی
که حضور در پرتغال را تجربه کرده
و یا از این کشــور پیشنهاد میگیرند
هم رو به افزایش است .در حالی که
سرشــناسترین لژیونر و ملی پوش
ایران مهدی طارمی در حال ســپری
کردن طالییترین دوران فوتبالیاش
در یکی از مطرح ترین تیمهای لیگ
برتر پرتغال است ،همزمان با او علی
علیپور دیگر مهاجم کشورمان هم در
لیگ پرتغال توپ میزند.
این مهاجم کارش
را با تیم ماریتیمو آغاز
کــرد و اخیرا ً نیز به

تیمــی دیگر از لیگ حرفهای پرتغال
به اســم «ژیل ویسنته» پیوسته است.
همچنیــن محمــد محبــی بازیکن
 ۲۴ســاله ایرانی هم در حال حاضر
عضویت تیم ســانتاکالرا را در این
کشــور دارد .تیمی کــه پیش از وی
یک مهاجم ایرانی به اســم شهریار
مغانلو در آن بازی میکرد.
مهدی طارمــی را میتوان
مطــرح ترین چهره مشــترک
و فعلــی بین فوتبــال ایران و
پرتغال دانست
دو دروازهبــان ملــی پــوش
کشورمان هم سابقه همزمان حضور
در لیگ پرتغال را داشــتند که امروز
هیچیک از آنها در آن لیگ نیســتند.
در حالــی که امیر عابدزاده از پرتغال
به اسپانیا منتقل شد ،علیرضا بیرانوند
به پرسپولیس بازگشت.
بیرانونــد و عابــدزاده تنهــا
دروازهبانــان ملی پوش ایران نبودند
که ســابقه حضور در لیگ پرتغال را
دارند و پیام نیازمند نیز ضلع ســوم
ایــن مثلث اســت .نیازمنــد که هم
اکنون عضو تیم «پورتیموننزه» است
و همچنــان در لیــگ پرتغال توپ
میزند.بازیکــن دیگری که ســابقه
حضــور در لیگ پرتغال را دارد و در
حال حاضر در لیگ کشور خودمان
شاغل اســت ،جعفر سلمانی مدافع
چپ آبی پوشــان است .این بازیکن
هــم یک فصل در پرتغال و برای تیم
«پورتیموننزه» توپ زد.
گسترده شدن روابط فوتبالی
دو کشــور ایــران و پرتغال باعث
شــده این روزها بارها اخباری مبنی
بر پیشــنهاد یک تیــم پرتغالی برای
فوتبالیســتهای ایرانــی به گوش
برســد که ممکن اســت هر یک از
آنها به نتیجه برســد .شــواهد نشان
میدهد این روابط دوستانه و حسنه
حاکــم بین فوتبال ایــران و پرتغال
رو به گســترش است و چه بسا در
آینده نزدیک شاهد رفت و آمدهای
بیشتری بین ایران و پرتغال در زمینه
فوتبال باشیم.

