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باتعويضبرانكو
روندبازيتغييركرد

گفت وگوي »اعتماد« با خداداد عزيزي
اوج كار پرسپوليس؛ نيمه دوم

پرسپوليس شايسته قهرماني 
در آسيا

 1-  اوج كار پرس��پوليس در 10  دقيقه 
پاياني برابر االهلي بود كه با درايت برانكو 
و تالش بازيكنان پرسپوليس توانست حساب كار را 3 بر 
يك كند و پيروز ميدان شود. تعويض هاي خوب برانكو 
و برنامه هاي اين تيم كمك زيادي به پرسپوليس كرد. 
پرس��پوليس بازي ش��جاعانه اي را به نمايش گذاشت. 
دي��دار پرس��پوليس و االهل��ي حس��اس ترين بازي 
پرس��پوليس در چند سال گذش��ته بود كه بازيكنان و 
مربيان اين تيم بسيار باهوش بودند و انرژي مضاعفي را 
براي اين ديدار گذاشتند. پرسپوليس به خوبي االهلي را 

عقب راند و با گرفتن پنالتي  پيروز ميدان شد. 
2-  درباره نقش كليدي تعويض هاي پرسپوليس در نيمه 
دوم كه پارسال كمتر ديده شده بود، بايد بگويم اين هم 
از درايت برانكو است كه از نفرات خود به خوبي استفاده 
مي كن��د. در بعضي از تيم ها دو بازيك��ن خوب در يك 
پست حضور دارند و اصرار دارند كه هر دوي آنها درون 
زمين حضور داشته باشند اما حضور دو بازيكن مشابه 
انجام يك كار تكراري است. برانكو به خوبي اين موضوع 
را درك ك��رده و براي نيمه دوم بازيكنان تراز اولي دارد 

كه روند بازي را به سود اين تيم مي كند. 
3-  نخس��تين مطلب درباره بازي آينده پرس��پوليس 
مقابل الهالل اين است كه بازيكنان نبايد مغرور شوند. 
العين تيم بسيار خوبي است و از مهره هاي ارزشمندي 
بهره مي برد اما الهالل توانست به اين تيم سه گل بزند. 
اين نشان از شايس��تگي الهالل دارد. شايد اتفاقاتي رخ 
دهد كه احتماال پرس��پوليس در اي��ران برابر اين تيم 
ميزباني كند و اگ��ر اين اتفاق رخ دهد، كمك زيادي به 
پرسپوليس مي شود و شاهد حساس ترين بازي فصل 

اين تيم خواهيم بود. 
4-  به اعتقاد من خطايي ك��ه كاميابي نيا روي بازيكن 
حريف انجام داد بسيار كودكانه و غير اخالقي بود. اگر 
پاي اين بازيكن مي شكس��ت همه ما ايراني ها ناراحت 
مي ش��ديم. در طول بازي هم چند بازيكن پرسپوليس 
چنين حركاتي را انجام دادن��د و احتمال اخراج وجود 
داش��ت. همه چيز احساس نيست و در ورزش و زندگي 
بايد روي منطق و عقل حركت كرد. كاري كه كاميابي نيا 
انجام داد مصداق بارز حركت احساسي بود. بايد از اين 
حركات پرهيز كرد. هر دو تيم چنين حركاتي را انجام 

دادند و داور از اين صحنه ها چشم پوشي كرد. 

اي��ن ب��رد را خدم��ت تم��ام م��ردم 
اي��ران تبري��ك مي گويم. ب��ا توجه به 
حساس��يت هايي كه بين ايران و عربستان وجود دارد، 
همه مردم يكدل ش��ده بودند كه پرس��پوليس در اين 
بازي به پيروزي برسد. در واقع اگر اين مسابقه در ايران 
برگزار مي شد، استاديوم آزادي هم برايش كوچك بود. 
نكته قابل توجه در بازي، فعل خواس��تن بازيكنان بود. 
شاگردان برانكو به اين باور رسيده بودند كه مي توانند 
برنده باش��ند. به نظ��رم حتي اگر پرس��پوليس 9 نفره 
مي شد، بازهم در اين مسابقه پيروز از زمين خارج مي شد 
چون بازيكنان با تمام وجود دنبال برد بودند. فكر مي كنم 
پرس��پوليس برابر االهلي يك فوتبال 120 دقيقه اي را 
بازي كرد. در واقع پرسپوليس از دقيقه 60 بازي رفت با 
االهلي به خودش آمد و با اين 90 دقيقه بازي برگشت، 
كار را تمام كرد. اگر پرسپوليس همين روند را ادامه بدهد، 
هيچ تيمي حريفش نخواهد شد. پرسپوليس يك بازي 
درگيرانه با فشار زياد روي تيم حريف را انجام مي دهد 
و از تمام فضاها استفاده مي كند. برانكو ايوانكوويچ قبل 
از ش��روع فصل يك بدنسازي خوب را انجام داده و حاال 
نتيجه اش را در اين مس��ابقات مي بين��د. در كنار اين 
رقابت سالم بين بازيكنان، كادر فني بادانش، مديريتي 
كه آرامش را تزريق كرده و همچنين حمايت هواداران 
و رسانه ها باعث موفقيت پرسپوليس شده است. قهرماني 
در آسيا شايسته تيم پرسپوليس است. بايد در مرحله 
نيمه نهايي به مصاف الهالل برويم. با الهالل در مرحله 
گروهي بازي كرديم و باوجود شايستگي برابر اين تيم 
به تساوي رسيديم. االن برانكو شناخت خوبي از الهالل 
دارد و االن فرصت خوبي است كه ثابت كنيم از اين تيم 
براي حضور در فينال شايسته تر هستيم. برانكو جوري 
بدنس��ازي كرده اس��ت كه تيم هاي ايراني و آسيايي 
برابر پرس��پوليس از دقيقه 60 به بعد كم مي آورند. از 
اين مهم تر، تعويض هاي طاليي است كه برانكو انجام 
مي دهد. او سه تعويض انجام داد كه در واقع 33 درصد 
تيم را ع��وض مي كرد. تزريق بازيكن��ان جديد به تيم 
خيلي به موقع بود. بازيكنان پرسپوليس بايد در خدمت 
اين باشگاه باشند چون بازي با الهالل حيثيتي است و 
چيزي كمتر از بازي هاي ملي ندارد. بايد بين باشگاه و 
تيم ملي يك تعامل خوب صورت بگيرد تا هيچ كدام از 

دو طرف لطمه نخورند. 

  تيم فوتب�ال ۷ نفره ايران در دومين ديدار مرحله 
گروهي رقابت هاي جهاني اين رشته به مصاف تيم 
آرژانتين رفت و موفق به شكست 8 بر ۳ اين تيم شد. 
  س�امان طهماس�بي ملي پ�وش س�ابق اي�ران و 
جمهوري آذربايجان، كمك مربي تيم ملي كشتي 

آزاد ايران شد. 
  با تصميم سازمان ليگ، داربي 8۵ پايتخت، ۵ آبان 

برگزار مي شود. 
  دومين ديدار دوستانه تيم ملي جوانان ايران برابر 

عمان با تساوي يك - يك به پايان رسيد. 
  ب�ا حكم كميت�ه انضباطي تيم هايي ك�ه تا اواخر 
آذرماه  بدهي خود را ندهند از پنجره نقل و انتقاالت 

محروم خواهند شد. 
 دومين دوره مسابقات قوي ترين مردان شهردارى 
تهران به همت اداره كل رفاه وخدمات ش�هردارى 

تهران برگزار شد.

آغاز هفته ششم ليگ برتر
تن��ور ليگ برتر بعد از س��ه هفته تعطيل��ي دوباره داغ 
مي شود و قرار است مسابقات در ايستگاه ششم خود از 
امروز پنجشنبه آغاز شود. امروز 3 بازي در اهواز، رشت 
و تهران برگزار مي ش��ود. در اهواز فوالد بايد از سپاهان 
پذيرايي كند؛ دو تيمي كه هفته پيش، از مسابقه هاي 
جام حذفي كنار رفتند و براي جبران اين نتيجه در ليگ 
به دنبال پيروزي در بازي هفته شش��م هستند. زالتكو 
كرانچار سرمربي سپاهان بعد از كسب نتايج ضعيف در 
پنج هفته ابتدايي ليگ و جام حذفي از باش��گاه تذكر 
گرفته و با توجه به نيمكت لرزان س��پاهان در انديشه 

پيروزي در اين بازي خارج از خانه است. 
در رشت اما س��پيدرود ميزبان صنعت نفت است. تيم 
ت��ازه ليگ برتري ش��ده در تعطيالت اخي��ر با رفتن و 
برگشتن س��رمربي اش مواجه بود و نظرمحمدي بعد 
از اس��تعفا دوباره به نيمكت س��پيدرود بازگشت. حاال 
بايد ديد آيا مي توان��د از بحران حضور در پايين جدول 

خالص شود يا خير. 
در تهران تيم متحول ش��ده نفت ته��ران كه حاال نفت 
طالييه نام دارد بايد با علي كريمي به مصاف گسترش 
فوالد قعرنشين برود. البته آيدي كارت علي كريمي هنوز 
صادر نشده و به نظر مي رسد او نمي تواند از روي نيمكت 

تيمش را هدايت كند. 
اما روز جمعه هم 4 بازي انجام خواهد ش��د. پديده در 
مشهد ميزبان س��ايپا خواهد بود. تراكتور بايد در تبريز 
از س��ياه جامگان پذيرايي كن��د و ذوب آهن به مصاف 
استقالل خوزستان مي رود. مهم ترين بازي روز جمعه 
اما ديدار پارس جنوبي مدعي كه با 13 امتياز دوم است، 
با اس��تقالل تهران اس��ت. تيمي كه با 4 امتياز در رده 
پانزدهم جدول ايستاده و اصال حال و روز خوبي ندارد. 

فوتبال ايران

سرخط خبرها نگاه1 ليگ قهرمانان آسيا

خبرگزاري ميزان

جادويبرانكو
نكووي�چ  يوا ا برانك�و 
تيم�ي را س�اخته ك�ه 
نه تنه�ا احترام برانگي�ز 
اس�ت بلكه بس�ياري به 
تعظي�م مي كنن�د.  آن 
كمت�ر ه�واداري ح�اال 
برانك�وي س�ال ۲۰۰۲ يا 
۲۰۰6 را به خاطر مي آورد. 
روزگاري ك�ه س�ردبير 
يكي از پرخواننده ترين 
اي�ران  روزنامه ه�اي 
برايش تيتر زد: »ترس�و 
ُمرد«. اما او حاال به همراه 
كارلوس كي روش، چهره 
اول فوتبال ايران است. 
كمتر اعت�راض مي كند، 
كمت�ر خش�ونت دارد و 
كمتر مدي�ران و مردم را 

زيرسوال مي برد.

تيم فوتبال پرسپوليس 
با وج�ود اينكه از دقيقه 
۱۱ ديدار، تيمش براب�ر االهلي ۱۰نفره 
بود ام�ا در نهايت توانس�ت برابر اين 
حريف عربستاني به پيروزي برسد تا 
براي نخس�تين بار به جمع چهار تيم 
برتر آس�يا صعود كند. حاال شاگردان 
برانك�و بي�ش از پيش روي�اي حضور 
در فين�ال را نزديك تر از گذش�ته به 
خود مي بينند چراكه مي دانند ش�ايد 
شكس�ت دادن الهالل در نيمه نهايي 
چندان كار س�ختي براي پرسپوليس 

خوب اين روزها نباشد. 

برانك�و حاال مي تواند مدعي باش�د با 
پرسپوليس تاريخ سازي كرده است. 
تيمي كه س�ه فص�ل قبل ب�راي فرار 
از س�قوط مي جنگي�د، ح�اال در بين 
چهار تيم برتر آس�يا ق�رار دارد. اين 
پرس�پوليس ك�ه در مرحل�ه گروهي 
چندان خوب نبود در نهايت توانست 
به مرحله يك هش�تم نهاي�ي صعود 
كند ت�ا در ادامه با برت�ري برابر لخويا 
ب�ه مرحله ي�ك چه�ارم نهايي ليگ 
قهرمانان آس�يا برس�د. ام�ا حاال كه 
توانس�تند در يك دي�دار دراماتيك 
برابر االهلي به برتري برس�ند، ديگر 
برانكو و ش�اگردانش به دنبال صعود 
به فينال هستند. براي اين امر هم بايد 

چهارم و ۲۵ مهر ماه، در دو بازي رفت 
و برگش�ت به مصاف الهالل عربستان 
بروند. براي بررسي شرايط فني ديدار 
پرس�پوليس و االهلي با خداد عزيزي 
هم كالم شديم تا از زبان پيشكسوت 
فوتبال ايران وضعيت بازي را بدانيم. 

  پرسپوليس در ديدار برابر االهلي 
به برتري رسيد و به جمع چهار تيم 
برتر آسيا صعود كرد. اين ديدار را 

چطور ارزيابي مي كنيد؟
نظر شخصي من اين است كه االهلي آن تيم 
هميشگي نبود و دفاعش خيلي ضعيف بود. 
آنها در ديدار رفت هم بازي دو هيچ برده را 
مس��اوي كردند. اين يعني دفاع تيمي آنها 

بس��يار ضعيف بود. در بازي برگش��ت هم 
سوما بازيكن سوريه اي معروف شان عملكرد 
هميشگي را نداشت و ديديد كه نتوانست 
گلزني كند. البته همه اينها دليل نمي شود 
كه بخواهيم ب��ازي خوب پرس��پوليس را 
نادي��ده بگيريم. تيم برانكو بازي را بس��يار 
خوب ش��روع كرد اما در ادام��ه يك اخراج 
بچگانه كار را براي اين تيم بس��يار سخت 
ك��رد. با اين حال خوش��حاليم كه نماينده 
فوتبال ايران در اين بازي به برتري رسيد و 
به جمع چهار تيم برتر آسيا صعود كرد. اين 
يك افتخار ملي اس��ت و بايد از االن بيشتر 
از پرس��پوليس حمايت ش��ود تا ان شاءاهلل 
يك افتخار بزرگ تر ب��راي فوتبال ايران به 

دست بياورد. 
  شرايط آب و هوايي در آنجا بسيار 
گرم ب�ود. چقدر اي�ن وضعيت در 

بازي تاثير داشت؟
شرايط آب وهوايي گرم بس��يار روي بازي 
تاثيرگذار است. هواي ابوظبي گرم و بسيار 
ش��رجي بود كه اين موضوع روي عملكرد 
بازيكنان به طور محسوس��ي تاثير گذاشته 
بود اما با اين حال بازيكنان توانس��تند اين 
فشار را تحمل كرده و 10 نفره برابر حريف 
گل برت��ري را بزنند. بازي كردن با يك تيم 
10 نفره برابر تيمي با يازده بازيكن و البته 
شرايط آب و هوايي گرم بسيار دشوار است 
و اينگونه نيست كه شما به راحتي حرف از 
برتري برابر حريف بزنيد. پرس��پوليس كار 
بس��يار بزرگي انجام داد كه توانس��ت تيم 

قدرتمند االهلي را شكست بدهد. 
  تعويض ه�اي برانك�و در اين بازي 

چقدر تاثير داشت؟
برانكو مربي بسيار باهوشي است كه دقيقا 
مي داند چ��ه زماني كدام بازيك��ن به درد 
تيم مي خورد. سال گذش��ته پرسپوليس 
بازيكنان خوبي روي نيمكت نداش��ت اما 
امسال ش��اهد هس��تيم كه اين تيم بسيار 
خوب بسته ش��ده به طوري كه االن با يك 
تعوي��ض روند ب��ازي به طور كل��ي تغيير 
مي كن��د. با آمدن منش��ا به بازي ش��رايط 
هجوم��ي تيم بس��يار عوض ش��د. منش��ا 
بازيكني است كه يك تنه مي تواند بازي را 
در بياورد. به طوري كه سال گذشته در تيم 

پيكان يك تنه اين تي��م را در ميانه جدول 
نگه داشت. امس��ال هم شاهد اين هستيم 
ك��ه در پرس��پوليس گل هاي حساس��ي 
مي زند و عملكرد خيره كننده اي دارد. البته 
بشار رس��ن هم نشان داد كه بازيكن بسيار 
تاثيرگذار و حرفه اي اس��ت. انصافا امسال 
پرس��پوليس در ج��ذب بازيك��ن خارجي 
خوب عمل كرده است. سال ها بود بازيكنان 
خارجي خوبي به ليگ ايران نمي آمدند به 
غي��ر از بعضي از اي��ن خارجي هاي خوب، 
بيشتر آنها را با تور ماهيگيري از درياي خزر 
مي گرفتن��د اما االن مي بيني��م كه همين 
بازيكنان خارجي خوب چقدر در روند تيم 

تاثيرگذارند. 
  مهدي طارمي ه�م جزو بازيكنان 
خ�وب برابر االهلي ب�ود. عملكرد 

اين بازيكن را چطور ديديد؟
طارمي بازيكن دونده و موثري است كه در 
طول بازي بي��ش از ديگران تالش مي كند 
تا ب��راي خ��ودش موقعيت گلزن��ي ايجاد 
كند. يك مهاجم وظيفه اش همين اس��ت 
كه درون زمين براي خود موقعيت گلزني 
ايجاد كند. در ب��ازي برابر االهلي هم بارها 
و بارها اين اتفاق رخ داد اما درس��ت اس��ت 
كه فرصت گلزني آنچناني ايجاد نش��د اما 
طارمي مدافعان حريف را واقعا خسته كرد. 
اميدوارم روند خوب اين بازيكن همچنان 
ادامه داشته باش��د و بتواند روزي بهترين 

فوتباليست آسيا شود. 
  پرس�پوليس مي توان�د قهرم�ان 

آسيا شود؟
صحبت از قهرماني واقعا دشوار است. البته 
م��ن در مصاحبه هاي برانكو دي��ده ام كه 
عنوان كرده هدف پرس��پوليس قهرماني 
آسيا است. اينكه هدف برانكو آنقدر بزرگ 
است بس��يار خوب است اما بازي كردن در 
فينال آس��يا آن هم برابر تيم هاي ش��رق 
آسيايي بسيار دشوار است. تيم هاي شرق 
آس��يا هزينه ه��اي زيادي را ب��راي جذب 
بازيكنان خارج��ي انجام مي دهند. همين 
تيم چيني اس��كار بازيكن س��ابق چلسي 
را به خدم��ت گرفته كه يك تن��ه بازي را 
درمي آورد اما با اين حال ما براي موفقيت 

نماينده كشورمان دعا مي كنيم. 

گروه ورزش

بوكس گوشه رينگ 
خودخواهي ها

درحالي كه بيش از س�ه ماه به پاي�ان قرارداد 
س�رمربي خارجي تيم ملي بوكس باقي مانده، 
عده اي كه حق خود را نشس�تن روي نيمكت 
تيم مل�ي مي دانند البي ه�ا را آغ�از كرده اند. 
خبرگزاري مهر در گزارش�ي نوش�ته اس�ت: 
انتخاب سرمربي خارجي براي تيم ملي بوكس 
آن هم از كش�ور كوبا كه مهد اين رشته رزمي 
اس�ت و به تازگي نيز بوكس�ورهايش قهرمان 
جهان ش�دند آبي بر آت�ش بود؛ آتش�ي كه از 
هدايت مربي�ان داخلي و اختالفات بي ش�مار 
آنها هر روز ش�عله ورتر مي ش�د. عالقه مندان 
بوكس هنوز فراموش نكرده اند كه ناطق نوري 
در برهه اي از زمان حتي مجبور ش�د تيم ملي 
بوكس را به دو قس�مت تبديل كند و هر يك را 
به دس�ت يكي از مربيان داخلي بسپارد تا آنها 
دست از سر هم بردارند. آرامش فعلي تيم ملي 
بوكس ايران را تنها مي توان مديون س�رمربي 
خارجي دانس�ت. اگرچه برخي در تالشند تا با 
تكيه بر مسائل مالي جذب سرمربي داخلي را 
به صرفه تر عنوان كنند اما بدون شك توجهي 
به اين موضوع ندارند كه هزينه اختالفات شديد 
و سنگ اندازي مربيان داخلي براي هم به مراتب 
بيش از اينهاست ضمن اينكه سرمربي كوبايي 
قراردادي نسبتا كم هزينه با بوكس ايران دارد. 
در اي�ن ميان ت�الش برخي از مربي�ان داخلي 
براي تصاحب جايگاه س�رمربيگري و خدمت 
به رش�ته بوكس در ن�وع خود جالب اس�ت. از 
رفت و آمدهاي هر روزه به فدراس�يون بوكس 
گرفته تا سفارش آقازاده ها و دووميداني كاران 
المپيكي و حتي در جديدترين مورد توصيه و 
تهديد منتقدان و البته وعده حاميان مالي تنها 
بخشي از اقداماتي است كه براي سرمربي شدن 
به كار گرفته مي ش�ود. اين رايزني ها و البي ها 
در ش�رايطي انجام مي شود كه طبيعتا كارنامه 
و عملكرد افراد در اين رش�ته مشخص است و 

نيازي به چنين اقداماتي نيست. 

تاپ سكرت

پپ گوارديوال و مائوريسيو 
پوچتيني��و، دو س��رمربي 
رقيب در ليگ برتر انگليس در يك موضوع 
نقطه اشتراك دارند؛ هر دو بر اين باورند كه 

مارچلو بيلسا بهترين مربي جهان است. 
با وجودي كه برترين مربي هاي جهان مثل 
ونگر، كونت��ه، مورينيو، كلوپ و … همگي 
در ليگ برتر انگليس سرمربيگري مي كنند 
اما هيچ كدام نمي توانن��د ادعا كنند كه به 
تاثيرگذاري بيلساي 62 ساله آرژانتيني -كه 
سرمربيگري ش��يلي و موناكو را در كارنامه 
دارد- در فوتبال هستند. او امسال سرمربي 

ليل فرانسه است. 
پپ گواردي��وال زماني در خص��وص مربي 
آرژانتيني گفته بود: »من بيلس��ا را بسيار 

تحسين مي كنم.«
سرمربي منچسترسيتي در سال 2006 به 
آرژانتين سفر كرد تا با بيلسا مشورت كند و 
از او نصيحت بشنود و از آن زمان رابطه اين 
دو نزديك تر هم شده اس��ت. گوارديوال در 
خصوص اين ديدار گف��ت: »او بازيكنان را 
تبديل به ورزشكاران خيلي خيلي بهتري 
مي كن��د و نصيحت هاي او ب��ه من خيلي 
كمك كرد. كامال مطمئنم كه او تاثيرش را 
بر ليل خواهد گذاشت و باشگاه و بازيكنان 
زيرنظر او پيش��رفت خواهند ك��رد. كامال 

مطمئنم.«
پوچتيني��و، س��رمربي تاتنهام ك��ه متولد 
روستاي مورفي در ش��مال بوينس آيرس 
پايتخت آرژانتين اس��ت نخس��تين بار در 
14 سالگي با بيلس��ا رو به رو شد. مربي 45 
ساله بيلسا را پدر فوتبالي خود مي داند و در 
خصوص او مي گويد: »ما نس��لي از مربيان 
هس��تيم كه ش��اگرد او بوديم. نحوه اي كه 
فوتب��ال را ح��س مي كرد و عش��قي كه به 
فوتبال مي ورزيد. فكر مي كنم ما همه آنها 

را از او گرفتيم.«
خورخه س��امپائولي )س��رمربي تيم ملي 
آرژانتي��ن(، ديگو س��يمئونه )س��رمربي 
اتلتيكومادريد(، جراردو مارتينيو )سرمربي 
آتالنتايونايتد( و ادواردو بريتزو )س��رمربي 
سويا( همگي مدعي هس��تند كه در نحوه 

سرمربيگري شان از بيلسا الگو گرفته اند. 

 پوچتيني��و در س��ال 1991 و در س��ن 
18 س��الگي و زيرنظر بيلسا به عنوان دفاع 
وسط با باشگاه نيوول اولد بوي قهرمان ليگ 
آرژانتين شد. س��ال بعد آنها در فينال كوپا 
ليبرتادورس در ضربات پنالتي به سائوپائولو 
باختند. ام��ا دس��تاورد خيره كننده اي به 

دست آوردند. 
بيلس��ا ب��راي خبرن��گاران و طرفدارانش 
ش��خصيت مرموزي اس��ت. او ب��ه غير از 
نشس��ت هاي خبري پيش و پ��س از بازي 
هرگ��ز مصاحب��ه نمي كند و البت��ه كامال 
غيرقابل پيش بيني است. سال گذشته او دو 
روز پس از انتخابش به عنوان سرمربي التزيو 
از سمتش استعفا داد و سال قبل از آن، تنها 
پس از ي��ك بازي از فصل دوم حضورش در 

مارسي از سمتش كناره گيري كرد. 
مرد بدون جام

اما مي شود بيلس��ا را مربي مهمي دانست 
وقتي كه افتخ��ارات و جام هاي او بس��يار 

كوچك هستند؟
او س��ه بار در ليگ كش��ورش آرژانتين به 
عنوان س��رمربي قهرمان شده است و يك 
ب��ار در س��ال 2004 با آرژانتي��ن قهرمان 
المپيك شده اس��ت كه در قياس با مربيان 
بزرگ افتخاراتي ناچيز به حس��اب مي آيد. 
سرمربيگري او سرش��ار از ناكامي است. او 
با آرژانتين در فينال 2004 كوپا امريكا در 
ضربات پنالتي باخت و دو جام كوپا دل ري 
و ليگ اروپا در سال 2012 را با اتلتيكوبيلبائو 

در فينال از دست داد. 
گوارديوال بر اين باور است كه اين دو نامرتبط 
هستند و مي گويد: »ما بر اساس موفقيت ها 
و جام هايي كه مي بريم قضاوت مي شويم اما 
جام هاي ما در مقايس��ه با تاثير او بر فوتبال 
و بازيكنان ناچيز اس��ت. من تاكنون مربي 
يا بازيكن��ي را نديده ام ك��ه از او بد بگويد. 
همگان به خاطر تاثير بيلسا بر فوتبال از او 

سپاسگزارند. «
اما چه چيزي بيلس��ا را اين ق��در متفاوت 
كرده كه اينچني��ن گوارديوال و پوچتينيو 
عاش��ق او هس��تند؟ تمرينات پيش فصل 
براي بازيكنان ليل امسال متفاوت بود آنها 
در زمين تنها تمرين نكردند، بلكه زندگي 
كردند. بيلس��ا چند ماه قبل درخواس��ت 
س��اخت 20 خانه ييالقي در مركز تمرين 

ليل را داده بود. 
ان��ور الغ��ازي، بازيك��ن لي��ل مي گوي��د: 
»تمرين هاي ما از 19 ژوئن آغاز شد. دو روز 
اول تس��ت گيري بود و پس از آن تمرينات 
سخت آغاز شد. هر روز يك نوبت 10 صبح 
تمرين مي كرديم و يك نوبت ش��ش و نيم 
بعد از ظهر. ما اينجا غذا خورديم، خوابيديم 
و زندگي كردي��م. اتاق هاي كوچك ما تنها 
ش��امل تخت خواب، دس��تگاه تهويه هوا 
و برق بود حت��ي براي حمام باي��د به اتاق 
تعوي��ض لب��اس مي رفتيم. ي��ك اتاق هم 
براي پينگ پنگ و پلي استيش��ن داشتيم. 
بيلسا گفت ما با همديگر برادريم. با هم غذا 
مي  خورديم و كنار هم مي خوابيديم. حاال 

يك خانواده هستيم.«
بيلسا به اس��تفاده وسواسي از فيلم و ويديو 
براي آماده س��ازي بازيكنان مشهور است؛ 
رون��دي ك��ه در ليل ه��م ادام��ه مي دهد. 
بنجامين مندي، دفاع چپ منچسترسيتي 
كه زيرنظر بيلسا در مارسي كار كرده در اين 
باره مي گويد: »او ديوانه وار فيلم مي ساخت و 
من را مجبور مي كرد كه آنها را تماشا كنم. با 
وجود اينكه در زمان تماشاي فيلم ها خوابم 
مي برد باز هم او خوش��حال بود و من از اين 
موضوع شوكه ش��ده بودم. پس از مدتي از 

خوابيدن ص��رف نظر كردم و به تماش��اي 
فيلم ها پرداختم.«

زماني كه بيلس��ا به اتلتيكوبيلبائو رفت هم 
تمامي بازي هاي فصل قبل اين تيم را تماشا 
و از آنها نكته برداري كرد. گفته مي ش��ود او 
زماني كه به مارسي رفت بعضي از بازي هاي 
فصل قبل اين تيم را تا 13 بار مشاهده كرد و 

از آنها نكته برداشت. 
در مارس 2012 طرفداران منچستريونايتد 
كه تيم ش��ان مقابل اتلتيكوبيلبائوي بيلسا 
حذف ش��ده ب��ود، س��رمربي آرژانتيني را 

تشويق كردند. پس از پايان بازي سر الكس 
فرگوسن در خصوص او گفت: »عملكرد او 
در اروپا بهتر از هر مربي ديگري است كه در 
اروپا تا به امروز ديده ام.« بيلس��ا هيچ وقت 
يك مربي معمولي نبوده رفتارهاي خاص 
او و نحوه س��رمربيگري اش هم مثل ديگر 
 el مربيان نيس��ت. به همين دليل هم به او
loco )ديوانه( مي گويند. ب��ا اين وجود از 
تاثير عميق او بر فوتب��ال مدرن نمي توان 
غافل ش��د؛ تاثيري كه كمت��ر مربي اي در 

جهان مثل او در فوتبال داشته است.

در ستايش ديوانه
چرا مارچلو بيلسا تاثيرگذارترين مربي جهان است؟

فوتبال اروپا
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مسعود مجيدي

درباره چهره اي كه فوتبال ايران را زنده كرد
برانكوِيشگفتانگيز

برانك�و ايوانكووي�چ تيم�ي را س�اخته ك�ه نه تنه�ا 
احترام برانگيز است بلكه بسياري به آن تعظيم مي كنند. 
كمتر هواداري حاال برانكوي سال ۲۰۰۲ يا ۲۰۰6 را به خاطر 
مي آورد. روزگاري كه س�ردبير يكي از پرخواننده ترين 
روزنامه هاي اي�ران برايش تيتر زد: »ترس�و ُمرد«. اما او 
حاال به همراه كارلوس كي روش، چهره اول فوتبال ايران 
است. كمتر اعتراض مي كند، كمتر خشونت دارد و كمتر 
مديران و مردم را زيرس�وال مي برد. س�كوت مي كند و 
به كارهايش مي رس�د. او به معناي واقع�ي كلمه تصوير 
ذهني پرسپوليسي ها را نسبت به باشگاه شان تغيير داد 

و تصوير ذهني ش�فاف، پيروزي خواه، مترقي و شفاف را 
براي آنها ترسيم كرد. او »فوتبال واقعي« را تصوير كرد. 
فوتبال در بس�ياري از كش�ورها با مردان�ي متخصص با 
موازين علمي و به گونه اي مدبرانه اداره مي شود و خبري 
از نمايش هاي رس�انه اي و روش هاي منس�وخ نيس�ت. 
مجموعه اي كه برانكو ايوانكوويچ معمارش است. ماه ها 
پيش دو ورزشگاه به باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
داده اند. ورزش�گاه اختصاصي استقالل تقريبا متروكه 
اس�ت اما ورزش�گاه اختصاصي پرس�پوليس با ديدگاه 
برانكو تكميل شد؛ دفتر سرمربي و محل اقامت بازيكنان 
آنجاست و تمرين بازيكنان هم همانجا برگزار مي شود. 
خبري از اعت�راض بازيكنان براي فاصله دور تا ش�هر و 

اين حرف ها هم نيس�ت. او به همه آموخت كه بازيكنان، 
كارمندهاي باشگاه هستند و بايد براي آنها برنامه ريزي 
كرد. او حرفه اي بودن را آموزش داد و حتي وقتي بازيكنان 
تازه اي ج�ذب مي كند، اجازه نمي ده�د خيلي زود وارد 
تركيب شوند. برانكوِي ش�گفت انگيز، مهم ترين چهره 
دلواپس باشگاه پرسپوليس است. او دلواپس خالي نماندن 
صندلي ها و سكوهاي ورزشگاه بود و توانست هواداران را 
به ورزشگاه بكشاند. او دلواپس جوانگرايي و فرصت دادن 
به انديش�ه هاي نوگرايانه بود و براي همين جواناني مثل 
صادق محرمي و محس�ن ربيع خ�واه را به تي�م افزود و 
مربي�ان جواني چون فرزاد حبيب الله�ي را به مجموعه 
كادرفني اش اضافه كرد. او دلواپس ساختن فرصت هاي 

همگاني ت�ازه براي باش�گاه بود و حاال هم�ه در تركيب 
ش�انس حضور دارند و تعويض هاي�ش، تاثيرگذارترين 
بازيكنان زمين مي شوند. او دلواپس جايگاه پرسپوليس 
بود و حاال باشگاه محبوبش به جمع چهارتيم برتر آسيا 
راه يافته اس�ت. پرس�پوليس ويرانه سه سال پيش كجا 
و پرس�پولِس پيروز اين روزها كج�ا؟ تيمي كه حاال يك 
قهرماني و يك نايب قهرماني ايران و صدرنشيني ليگ 
جاري و در فينال غرب آس�يا و در نيم�ه نهايي كل قاره 
كهن حضور دارد؛ تيمي كه به شكس�ت اعتقادي ندارد. 
برانكو هر روز محبوب تر مي شود. هر روز تيمش پيشرفت 
مي كند. هر روز براي پيروزي مي جنگد و پاپس نمي كشد. 

او شگفت انگيز است... 

علي عالي


