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پنجشنبه  13مرداد  1401سال بیست و ششم شماره 7097

بررسی مسائل مهم ورزش ایران

جواد نکونام

ژوزه مورایس

فوالد

متولد:
سن:
تفکر غالب:

سپاهان

استقالل

شهرری

متولد:

 42سال

سن:

 56سال

سن:

تفکر غالب:

تهاجمی

تفکر غالب:

تدافعی و محتاط

عملکرد فصل قبل:

ریکاردو ساپینتو

لیسبون پرتغال

پورتو پرتغال

متولد:

 49سال
تدافعی و محتاط

یحیی گل محمدی
پرسپولیس

میناباد اردبیل۱۶۵۲

متولد:
سن:

 52سال

تفکر غالب:

تهاجمی

مقام پنجم لیگ

عملکرد فصل قبل :قطع همکاری با الهالل

عملکرد فصل قبل :سقوط با موریرنز

عملکرد فصل قبل :نایب قهرمان لیگ

پیشبینی :مدعی درجه یک قهرمانی

پیشبینی :مدعی درجه یک قهرمانی

پیشبینی :مدعی درجه یک قهرمانی

پیشبینی :مدعی درجه یک قهرمانی

مهدی تارتار

قربان بردیف

بآهن
ذو 

متولد:

تراکتور

تهران

سن:

متولد:

 50سال

تفکر غالب:

محمد ربیعی

عشقآباد ترکمنستان

سن:

تدافعی و محتاط

مس رفسنجان

 69سال
تدافعی و محتاط

تفکر غالب:

تهران

متولد:

امیر قلعهنویی
گلگهر

تهران

متولد:

سن:

 42سال

سن:

 59سال

تفکر غالب:

تهاجمی

تفکر غالب:

تهاجمی

عملکرد فصل قبل :مقام هفتم لیگ

عملکرد فصل قبل :سوم لیگ قزاقستان

عملکرد فصل قبل :مقام ششم لیگ

عملکرد فصل قبل :مقام چهارم لیگ

پیشبینی :تالش برای رتبه تک رقمی

پیشبینی :تالش برای سهمیه آسیا

پیشبینی :تالش برای سهمیه آسیا

پیشبینی :مدعی درجه یک قهرمانی

روزشماری برای لیگ شلوغکارها

جنگ بانمکها؛ کاش شور نشود!
سعید زاهدیان

روزنامهنگار ورزشی

ســالها بــاور عمومــی هــواداران ایــران ایــن بــود کــه
مربیانــی موفــق هســتند کــه در رختکــن بــه بازیکــن
فحــش میهنــد ،داد و بیــداد میکننــد یــا بــا زدن زیــر
میــز و کوبیــدن صندلــی تــوی ســر بازیکــن ،تیــم را بــا
اقتــدار اداره میکننــد و قهرمانــی بــا ایــن ســبک و ســیاق
بــه دســت میآیــد.
در دورانــی کــه لمپنیســم بــر نیمکتهــای فوتبــال
ایــران حاکــم بــود ،قهرمانــی مجیــد جاللــی کــه لقــب
«مجیــد کامپیوتــر» و «آقامعلــم» را بــا خــود داشــت،
اتفــاق ویــژه لیــگ بــود.
پــس از آن ،ســایپا در شــرایطی کــه دایــی را در نقــش
مربی-بازیکــن داشــت ،لیــگ جذابــی را شــکل داد

حمید مطهری
نساجی

تهران

متولد:

و دایــی در رقابــت بــا دنیزلــی ،فیــروز کریمــی ،صمــد
مرفــاوی ،امیــر قلعهنویــی و ...نخســتین مربی-بازیکــن
لیگبرتــر شــد کــه جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بــرد.
یکســال پــس از ایــن اتفــاق ،ســرمربی پرســپولیس در
کانــون توجهــات قــرار گرفــت؛ چیــزی کــه او را متفــاوت
کرده بود ،ادبیات و گفتمانی تازه در فوتبال ایران بود.
افشین قطبی که نمیدانستیم او را یک مربی خارجی
تصــور کنیــم یــا یــک مربــی ایرانــی ،از جمالتــی خــاص
در کنفرانسهــا اســتفاده میکــرد و بــرای رســانهها و
اهالــی فوتبــال جــذاب بــود .او کــه ابتــدا نمیتوانســت
خیلــی روان و راحــت کلمــات و جمــات فارســی را بیــان
کنــد ،نخســتین کســی بــود کــه در لیــگ برتــر اعــام کــرد
کــه هیــچ گاه در مــورد داوران صحبــت نخواهــد کــرد.
البتــه گــذر زمــان ،او را هــم مثــل مربیــان دیگــر کــرد تــا
کمــال همنشــین خیلــی زود در او اثــر بگــذارد و متوجــه

شــد کــه بــدون قیــل و قــال ،قافیــه را بــه رقبــا میبــازد.
در طــی بیسـتویک دورهای کــه از لیــگ برتــر گذشــته،
همــواره مربیــان خاصــی در فوتبــال ایــران حضــور
داشــتهاند کــه بخــش مهمــی از جذابیــت بازیها به آنها
اختصــاص داشــت و لیــگ بــدون آنهــا نمــک و جذابیــت
کمتــری داشــت .از فیــروز کریمــی تــا فرهــاد کاظمــی و
فــراز کمالونــد کــه بــه «ف.ک»هــا معــروف شــدند .در
کنــار آنهــا امیــر قلعهنویــی بــا ســبک و ســیاق مربیــان
دهــه  ۶۰کار میکــرد و عکسالعملهایــش گاهــی
تنــد و گاهــی خــارج از چهارچــوب بــهنظــر میرســید.
نمونــه بــارز ماجــرا ،اشــاره قلعهنویــی بــه «علــی» بــا آن
حالــت چشــمان کــه انــگار از دوســتش میخواســت تــا
بیــرون ســالن خبرنــگار منتقــد را ادب کنــد! لیــگ برتــر
بــدون ایــن مربیــان بیــش از نیمــی از جذابیــت خــود را
از دســت میدهــد .تصــور  ۱۶تیــم بــا مربیانــی نظیــر

ساکت الهامی
هوادار

متولد:

سن:

 49سال

سن:

تفکر غالب:

تهاجمی

تفکر غالب:

اردبیل
 52سال
تدافعی و محتاط

مجیــد جاللــی ،مجیــد صالــح ،هومــن افاضلــی ،محمــد
ربیعــی ،حمیــد مطهــری و در مجمــوع مربیانــی کــه بــه
اصطــاح «علمــی و فنــی» بــه آنها گفته میشــود ،بســیار
مــالآور بهنظــر میرســد .همانطــور کــه اگــر لیــگ
را کال ًدر اختیــار گنــگ «ف.ک»هــا ،امیــر قلعهنویــی،
تونــی اولیویــرا و بــه عبارتــی شــلوغکارها بســپاریم ،جــز
جنجــال و اعصابخردکنــی چیــزی عایدمان نمیشــود.
لیگبرتــر بایــد تلفیقــی از همــه اینهــا باشــد؛ مربیــان
آرام در تقابــل بــا شــلوغکارهایی نظیــر ســاکت الهامــی!
لیــگ بیســت و دوم میتوانــد لیــگ سراســر جذابــی
باشــد؛ ســاپینتوی تــازه وارد از همیــن ابتــدا اعــام
کــرده کــه آدم عصبــی و البتــه پرهیجانــی اســت .یحیــی
گلمحمــدی هــم نشــان داد کــه برخالف زمان بازیگری
اصــا ًیــک مربــی آرام و بــدون جنجــال نیســت .در کنــار
مربیان استقالل و پرسپولیس که در کانون توجه قرار

سیدمهدی رحمتی
آلومینیوم

تهران

متولد:

دارنــد ،جــواد نکونــام ،امیــر قلعهنویــی ،ســاکت الهامــی
و مورایســی کــه دســتیار یکــی از جنجالیتریــن مربیــان
دنیــا -مورینیــو -بــوده ،نوید لیگ پرماجرایی را میدهد.
بــه ایــن فهرســت ،ســاکت الهامــی را اضافــه کنیــد کــه
پیــش از شــروع لیــگ در ترکیــه بــا حمیــد مطهری درگیر
شــده یــا رســول خطیبــی و قربــان بردیــف کــه آنهــا هــم
مربیــان آرام و کــم ســروصدایی نیســتند.
لیــگ بیســت و دوم را میتــوان لیــگ ماجراجویــی
مربیــان شــلوغکار نامیــد و از حــاال روزشــمار بــرای هفته
بــه هفتــه لیــگ کــه تقابلهــای جذابــی روی نیمکــت
دارد ،آغــاز شــده اســت .امیدواریــم لیــگ پرهیجــان و
پــر تالطمــی باشــد کــه نمــک بازیهــا همیــن تقابلهــای
جــذاب اســت بــه شــرطی کــه آش آنقــدر شــور نشــود کــه
هیچکــس از طعــم و مــزه آن لــذت نبــرد و همه از فوتبال
فــراری و آزردهخاطــر شــوند.

مجتبی حسینی
پیکان

تهران

متولد:

 49سال

سن:

 41سال

سن:

تفکر غالب:

تهاجمی

تفکر غالب:

تدافعی و محتاط

عملکرد فصل قبل :دستیار گلمحمدی

عملکرد فصل قبل :قهرمانی جام حذفی

عملکرد فصل قبل :مقام هشتم لیگ

عملکرد فصل قبل:

پیشبینی :تالش برای رتبه تک رقمی

پیشبینی :تالش برای رتبه تک رقمی

پیشبینی :تالش برای رتبه تک رقمی

پیشبینی :تالش برای رتبه تک رقمی

مازیار زارع

فرزاد حسینخانی
مس کرمان

متولد:
سن:
تفکر غالب:

کرمان
 42سال
تدافعی و محتاط

ملوان

رضا مهاجری

متولد:

بندرانزلی

متولد:

سن:

 38سال

سن:

تفکر غالب:

تهاجمی و محتاط

رضا پرکاس
نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان

تفکر غالب:

مشهد
 58سال
تدافعی و محتاط

عملکرد فصل قبل :صعود به لیگ برتر

عملکرد فصل قبل :صعود به لیگ برتر

عملکرد فصل قبل:حفظ سهمیه م.س.

پیشبینی:تالش برای ماندن در لیگ برتر

پیشبینی :تالش برای ماندن در لیگ برتر

پیشبینی :تالش برای ماندن در لیگ برتر

مقام نهمی لیگ

متولد:
سن:
تفکر غالب:

آبادان
 51سال
تدافعی و محتاط

عملکرد فصل قبل :باشگاه استروشن
پیشبینی :تالش برای ماندن در لیگ برتر

