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شــرایط ایــن روزهــای باشــگاه 
پرسپولیس، شباهت زیادی به شرایط 
چند فصل گذشته باشگاه استقالل دارد. 
تیمی که درگیر بی ثباتــی مدیریتی، 
بالتکلیفی در هیــات مدیره، ناکامی در 
خرید نفرات دلخواه، تجمع های اعتراضی 
و از همه مهم تر، جدایی چند ستاره کلیدی 
شده است. یحیی برای بازسازی تیمش به 
شکل مطلوب، همچنان به زمان بیشتری 
نیــاز دارد. آن چه این روزها به شــدت 
پرسپولیس را آزار می دهد، از دست دادن 
موقعیت های ایده آل گل زنی است. شاید 
نبرد با پیکان فرصت خوبی برای این تیم 
باشد تا دوباره به کورس قهرمانی برگردد. 
برای این کار، آنها باید مقابل دروازه حریف 

به مراتب فرصت طلب تر نشان بدهند.

 عیسی و عبدی؛ 
همه به شما نگاه می کنند! 

بیشتر از هر بازیکن دیگری در این 
مسابقه، عیسی آل کثیر و مهدی عبدی 
در کانون توجه قرار خواهند داشــت. 
چراکه ایــن دو بازیکــن در نبردهای 
گذشــته عملکرد موفقی در گل زنی 
نداشــته اند و موقعیت هــای مطلوب 
زیادی را از دست داده اند. به نظر می رسد 
نیمکت نشــینی از رگ گردن به هر دو 
مهاجم پرســپولیس نزدیک تر شده 
است. حاال که صحبت پیوستن گوچی 
به این باشگاه هم هست، آنها باید تالش 
به مراتب بیشتری برای ماندن در ترکیب 
اصلی از خودشان نشان بدهند. عبدی 
در مجموع فصل موفقیت آمیزی داشته 
و در ایــن فصل خوب عمل کــرده اما 
این موضوع به هیچ وجه برای عیســی 

آل کثیر صدق نمی کند. بازیکنی که با 
فرم آرمانی اش فاصله ای بسیار نجومی 
دارد. پرسپولیس در نبرد هفته گذشته 
با هوادار، موقعیت های بســیار زیادی 
خلق کرد اما تک تک توپ ها را به راحتی 
از دست داد. اگر آنها همچنان اصرار به 
»گل نزدن« داشته باشند، نمی توانند 
نتایج دلخواه شان را در رقابت های لیگ 

برتر به دست بیاورند.
حامد؛ جای اشتباه وجود ندارد

حاال که رادو هم ایران را ترک کرده، 
حامد لک تنها گلر سرخپوشان به شمار 
می رود. بازیکنی که در نبــرد با هوادار 
یک اشتباه فاجعه بار داشت و مقدمات 
از دســت رفتن امتیازهــای تیمش را 
فراهم کرد. این اشتباه در بدترین زمان 
ممکن برای لک رخ داد. چراکه او دوباره 
به خودش آمده بود و با چند کلین شیت 

متوالی، توانسته بود اعتماد کادر فنی 
و هوادارهــا را دوباره به دســت بیاورد. 
حامد در این فصل، اصال شبیه لک فصل 
گذشته نبوده و عملکرد دلگرم کننده ای 
نداشته است. او برای حفظ جایگاهش 
در پرســپولیس، باید دوباره همان فرم 
قبلی را تکرار کند و با همــان میزان از 
تمرکز روبه روی رقبا قرار بگیرد. طبیعتا 
ایستادن درون دروازه پرسپولیس وقتی 
مدافعانی مثل ســیدجالل، شجاع و 
کنعانی کمی جلوتر ایســتاده اند، کار 
ساده ای است. حامد باید با مدافعان این 
فصل پرسپولیس، درخشش واقعی اش 

را به نمایش بگذارد.
مالقات با دوست قدیمی

نکته جذاب مسابقه امروز، برخورد 
دوباره یحیی و مجتبی حسینی است. 
در اولین سال های سرمربیگری یحیی 

در تیم های مختلف، حسینی همواره 
به عنوان دستیار او را همراهی می کرد. 
حتی در اولین تجربه ســرمربیگری 
گل محمدی در پرسپولیس، حسینی 
همراه او بود. ایــن دو نفر بعدها با هم 
در نفت تهــران و ذوب آهــن هم به 
موفقیت های خوبی رســیدند. این 
همکاری کمی بعــد و در تراکتور هم 
ادامه پیدا کرد اما ســرانجام راه این 
دو نفر از هم جدا شــد. این دو دوست 
قدیمــی حــاال در قامــت دو رقیب 
روبه روی هم قرار می گیرند. یک طرف 
یحیی با پرسپولیســی ایســتاده که 
تشنه رسیدن به پیروزی است و طرف 
دیگر، مجتبی حســینی می خواهد 
پس از چند هفته، تیمش را به مسیر 
برد برگرداند. این مسابقه برای هر دو 
مربی، به شدت کلیدی به نظر می رسد. 
چراکه هر نتیجه ای به جز برد، شرایط 
دو تیم را کمــی نگران کننده خواهد 

کرد.
راه نجات بخشی به نام ارسال

پرسپولیس یحیی همیشه به فوتبال 
مالکانه عالقه داشــته امــا روی چمن 
نه چندان هموار دستگردی، هیچ راهی 
بهتر از ارسال برای رسیدن به گل وجود 
ندارد. در همین مســابقه قبلی پیکان 
با اســتقالل، آبی ها دو بار روی ارسال 
و ضربات سر به گل رســیدند. به نظر 
می رسد این راه مورد توجه پرسپولیس 
هم قرار خواهد گرفت و همین مســاله 
موجب حضور همزمان عیسی و عبدی 
در ترکیب می شــود. چراکه هر دو نفر 
سرزن های بسیار خوبی هستند. البته 
که پیکانی ها هم این بار اصال دوســت 
ندارند به حریف، موقعیت ارسال بدهند. 
اشــتباهی که بارها در نبرد با استقالل 

مرتکب شدند.

علیه حواشی
پرسپولیس روزهای خوبی را سپری 
نمی کنــد. مطالبات کالــدرون هنوز 
پرداخت نشده، مهره های تاجیکی تیم 
هنوز دور از ترکیب هســتند و اوضاع 
اصال خوشــایند به نظر نمی رسد. تنها 
راهی که بــرای تغییــر دادن این روند 
مقابل سرخ ها وجود دارد، برنده شدن 
است. این همان نوش دارویی است که 
آرامش را حتی برای مدتــی کوتاه به 
گل محمدی و تیمــش برمی گرداند و 
شرایط پرســپولیس را تا حدود زیادی 

سروسامان می دهد.
این تیم گل نمی زند

دیدار با پیکان، تجربه نگران کننده ای 
برای خط دفاعی پرســپولیس نیست. 
چراکه تیم حســینی در چهار مسابقه 
گذشته اش در لیگ برتر، هیچ گلی نزده 
و در مجوع در پنج مسابقه از 6 مسابقه 
اخیر، نتوانسته دروازه رقبا را باز کند. به 
نظر می رسد بزرگ ترین چالش پیکان در 
این جدال سخت، کیفیت کم خط حمله 

این تیم در لیگ برتر بیست و یکم باشد.

6 نکته درباره تقابل امروز پرسپولیس و پیکان

دستگرمی در دستگردی! 

چهرهبهچهره

یکی از عجیب ترین قرعه کشی های تاریخ لیگ قهرمانان اروپا، این هفته برگزار شد. 
پس از پایان قرعه کشی به خاطر اشتباه بسیار بزرگی که در مورد قرعه یونایتد صورت گرفته 
بود، یوفا تصمیم به تکرار مراسم گرفت و این بار به جز یک بازی، همه نبردهای دیگر تغییر 
کردند. تکرار این قرعه کشی واکنش های زیادی به همراه داشت و تیم های زیادی را راضی 
و ناراضی کرد. جالب ترین اتفاق در تکرار این مراسم، برخورد زوج مسی و راموس با رئال 

مادرید بود. نبردی که می تواند هیجان انگیزترین مسابقه این فصل فوتبال اروپا باشد.
مسی و سرخیو؛ آنها برمی گردند

هیچ تیمی به اندازه رئال مادرید از تغییر قرعه ها در لیگ قهرمانان ناراضی نبود. آنها که 
بر اساس قرعه اول باید با بنفیکا برخورد می کردند، در نهایت روبه روی یکی از پرستاره ترین 
تیم های قاره قرار گرفتند. بازگشت به برنابئو به عنوان رقیب رئال، حسی است که راموس 
اصال آن را دوست نداشت. او چند سال پیش در یک مصاحبه ادعا کرده بود که هیچ وقت 
روبه روی مادرید بازی نمی کند. حاال اما سرخیو رسما تاکید کرده که برای صعود پاریس به 
مرحله بعدی دست به هر کاری می زند و حتی حاضر است جانش را در زمین از دست بدهد. 
بازگشت مسی به برنابئو هم در نوع خودش جالب است. ستاره ای که بیشتر از هر بازیکن 
دیگری در این استادیوم به رئال گل زده، بیشتر از هر فوتبالیست دیگری در تاریخ دروازه رئال 
را باز کرده و دو بار هم سابقه هت تریک روبه روی این تیم را داشته است. لئو خاطره های بسیار 
خوبی از این ورزشگاه دارد. قرار گرفتن کیلیان ام باپه روبه روی سفیدها هم به غایت جذاب 

به نظر می رسد. بازیکنی که احتماال فصل گذشته در لباس رئال مادرید دیده خواهد شد.
خوش شانس مثل پپ

اساسا قرعه ها در این مراحل لیگ قهرمانان همیشــه با پپ مهربان بوده اند. این بار 

هم هر دو قرعه سیتی بسیار ساده به نظر می رسند. آبی ها در این مرحله باید روبه روی 
اسپورتینگ لیسبون قرار بگیرند. البته اسپورتینگ با حذف دورتموند در مرحله قبلی، 
قابلیت شگفتی سازی در لیگ قهرمانان را دارد اما نسبت به سیتی که این روزها به شدت هم 
روی فرم است، تیم کم ستاره تر و معمولی تری به شمار می رود. به نظر می رسد قرعه های 

لیگ قهرمانان یک بار دیگر پپ گواردیوال را کامال راضی کرده اند.
مسیر هموار ناگلزمن

بایرن هم در این مرحله کار چندان سختی ندارد و باید روبه روی ردبول سارلزبورگ تیم 
سابق ارلینگ هالند قرار بگیرد. با توجه به 6 برد متوالی مونیخی ها در دور گروهی و عملکرد 
خیره کننده این تیم در شروع مسابقات، نباید مانعی برای صعود آنها از این مرحله وجود 
داشته باشد. حتی پدیده های جوان ردبول هم بعید است بایرن را به دردسر بیندازند و این 

تیم را با مشکالت خاصی مواجه کنند.
جنگ واقعی

صدرنشین این روزهای سری آ و قهرمان فصل گذشته این لیگ، در این مرحله قرعه 
سخت لیورپول را خواهد داشــت. تیم کلوپ هم در هر 6 مسابقه گذشته اش در لیگ 
قهرمانان به برتری رسیده و مهارنشدنی نشان داده است. این بازی یک محک بسیار جدی 
برای تیم سیمونه اینزاگی خواهد بود. تیمی که در ایتالیا نمایش های جذابی داشته اما 

هنوز برای روبه رو شدن با ابرقدرتی مثل لیورپول آماده به نظر نمی رسد.
بخت توخل!

چلسی در قرعه کشی اول، با لیل فرانســه روبه رو بود و این نگرانی وجود داشت که 
قرعه کشی دوم را با حریف سرسخت تری تجربه کند. جالب اما اینجاست که باز هم نام 
لیل به عنوان حریف چلسی از قرعه درآمد تا تیم توخل برای این مرحله خیال آسوده ای 
داشته باشد. قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان، همیشه رابطه خوبی با باشگاه لیل داشته 
است. آنها ستاره ای مثل ادن هازارد را از این باشگاه به خدمت گرفته بودند و در طول این 

سال ها چند خرید عالی دیگر را هم از لیل تجربه کرده اند.
دست های لرزان آلگری

یوونتوس یکی از پرنوسان ترین تیم های این فصل فوتبال اروپا بوده است. آنها باید در 

این مرحله روبه روی تیم غافلگیرکننده ویارئال قرار بگیرند. تیمی که هیچ کس انتظار 
نداشت در آخرین مسابقه از مرحله قبلی، آتاالنتا را شکست بدهد. آلگری و تیمش کار 
راحتی برای شکست دادن قهرمان فصل گذشته یورولیگ ندارند. یووه بدون حل کردن 

مشکالت پرشمار هجومی، روبه روی حریف اسپانیایی به زحمت خواهد افتاد.
کریس و کابوس سیمئونه

ستاره شماره هفت این روزهای یونایتد، در 6 فصل مختلف آتلتی را از لیگ قهرمانان 
کنار زده و این کار را دو بار در فینال این تورنمنت انجام داده است. او در اروپا هیچ تیمی را به 
اندازه اتلتیکو به قتل نرسانده است. نکته جالب دیگر این نبرد، تقابل سیمئونه و رانگنیک 

است که هر دو عالقه بسیار زیادی به پرس کردن و دوندگی باال در زمین مسابقه دارند.
همه نگاه ها به هالر

آژاکس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوق العاده نشــان داد و سباستین هالر با 
گل زنی در 6 جدال پیاپی، فراتر از حد انتظار بود. این تیم در این مرحله با قرعه خوب بنفیکا 
روبه رو شده و اگر شگفتی خاصی رخ ندهد، شاگردان تن هاگ می توانند خودشان را به 

جمع هشت تیم برتر این فصل اروپا برسانند.

نگاهی به قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان

برادرانناتنیدربرنابئو!

نکته جذاب مسابقه 
امروز، برخورد دوباره 

یحیی و مجتبی حسینی 
است. در اولین سال های 

سرمربیگری یحیی در 
تیم های مختلف، حسینی 
همواره به عنوان دستیار او 

را همراهی می کرد. حتی در 
اولین تجربه سرمربیگری 

گل محمدی در پرسپولیس، 
حسینی همراه او بود
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سيويكميهندبال
باكرونايچينيها

پرونده نخســتین تجربه حضور در مسابقات 
قهرماني جهــان براي تیم ملــي هندبال بانوان 
کشورمان سرانجام با کسب رده سي ویکم بسته 
شد. مســابقاتي که در آن هیچ نتیجه اي به سود 
ایران نشــد اما پر از تجربه و اتفاقــات خوب بود 
و نگاه بســیاري از کشــورها را به سمت هندبال 
بانوان ایران گرداند. انتخاب الناز قاسمي و فاطمه 
خلیلي آن هم براي دو بار به عنوان بهترین بازیکن 
زمین نشان از انگیزه و اشتیاق دختران هندبال 
براي بهتر شدن اســت. در هر حال تیم ایران که 
در مرحله گروهي با شکســت مقابــل روماني، 
نروژ و قزاقســتان در رده چهارم قرار گرفت، در 
ســومین دیدار خود از جام ریاســت جمهوري 
مسابقات قهرماني جهان برابر کامرون به میدان 
رفتند و با نتیجه 32 بر 17 شکســت خورد. آنها 
برابر ازبکســتان و آنگوال هم شکست خوردند تا 
این بار هم در رده آخر گروه قــرار بگیرند. به این 
ترتیب بر اساس جدول مسابقات، تیم ملي براي 
کسب رده 31 باید روز چهارشنبه مقابل چین به 
میدان مي رفت اما با مثبت شــدن تست کروناي 
یکي از بازیکنان چین، این تیم از دور مســابقات 
کنار رفت تا ایران بدون رقابت ســي ویکم شود. 
این مســابقات قطعا یک تجربه فراموش نشدني 
براي ملي پوشــاني بود که عازم اســپانیا شدند. 
حاال انتظار مي رود با برنامه ریزي فدراســیون و 
حمایت مناســب این تجربه در رویدادهاي قاره 
مورد اســتفاده قرار بگیرد و این تیم رفته رفته به 
جایگاه مناسبي در آسیا برســد. افسانه دهقاني 
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال اعالم کرده 
که از عملکرد تیم ملي رضایت حاصل شده و حاال 
باید دید این رضایت براي پیشرفت تیم چه سمت 

و سویي پیدا مي کند. 
    

تيموزنهبرداريبانوان
آبرفت!

مسابقات قهرماني جهان وزنه برداري در حالي 
در تاشکند ازبکستان در حال برگزاري است که در 
حین رقابت ها مشخص شده است که تیم بانوان 
ایران با یک وزنه بردار کم تر در مســابقات حضور 
پیدا کرده اســت! تیم ملي ایران در بخش بانوان 
قرار بود با چهار وزنه بردار دختر در جهاني شرکت 
کند. پیش از این نام فاطمه یوسفی، الناز باجالنی، 
یکتا جمالی و الهام حسینی اعالم شده بود و حتی 
نام باجالنی در لیســت نهایی وزنه برداران حاضر 
در قهرمانی جهان و گروه B دســته 76 کیلوگرم 
قرار دارد. اما حاال مشخص شده باجالني اصال به 
مسابقات اعزام نشــده و دلیل آن هم مصدومیت 
دقیقه نودي او عنوان شــده. اینکه چرا سه نفره 
شــدن تیم پس از اعزام به مســابقات مشخص 
شده، موضوعي است که شاید فقط در فدراسیون 
وزنه برداري اتفاق مي افتد. فدراسیوني که تقریبا 
همیشه در سایه نقد است و مشکالت بسیار زیادي 
دارد. در بخش مردان هم این رشته با افت زیادي 
مواجه شده و در همین تاشکند هم تا روز گذشته 
به جز نقره مصطفي میرجوادي عملکرد خوبي از 

وزنه برداران مشاهده نشده است. 
    

كمپدلي30آذردرتهران
الســاندرا کمپدلی گزینه نخســت هدایت 
تیم ملی والیبال زنان ایــران 3۰ آذرماه از طریق 
فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران می شــود. 
ارائه برنامه کامل آماده ســازی تیم  ملی والیبال 
زنــان و برنامه نظارتــی بر تیم های رده ســنی 
نوجوانان و جوانان، از جمله برنامه های کمپدلی 
در سفر 1۵ روزه به تهران است. همچنین دیدار 
با داورزنی رییس و فریبا محمدیان نایب رییس 
فدراسیون والیبال، حضور در خانه والیبال تهران 
و تماشــای دیدارهای لیگ برتر زنان، حضور در 
اردوی آماده ســازی تیم های رده ســنی زنان، 
تماشای دیدارهای لیگ دسته یک زنان، امضای 
قرارداد در صورت توافق نهایی با فدراســیون و 
حضور در نشست خبری از دیگر برنامه های وی 
در تهران است. او به تازگي شاهد یکي از مهم ترین 
دیدارهاي لیگ ایران در آخرین روز از دور رفت 
لیگ بوده که عملکرد بازیکنان و جنگندگي آنها 
نظرش را جلب کرد. حال باید دید او در تهران به 
توافق نهایي با داورزني مي رســد و روي نیمکت 

دختران مي نشیند یا نه. 

ورزشبانوان

آریا رهنورد

آریا طاري 

ظاهرا قرار نیســت دردسرهای فدراسیون 
مهدی تاج بــرای فوتبال ایــران حاالحاالها 
تمامی داشته باشند. بعد از یک رسوایی تاریخی 
در قرارداد مارک ویلموتــس و امضای یکی از 
ننگین ترین قراردادهــای تاریخ فوتبال ایران، 
حاال خبر رسیده که فدراسیون فوتبال با شکایت 
ســه و نیم میلیون یورویی طــرف ونزوئالیی 
برگزارکننده یک دیدار دوســتانه با تیم ملی 
روبه رو شده است. این خبر به تنهایی یک فاجعه 
بزرگ به حساب می آید. در شرایطی که حتی با 
پرداخت یک میلیون یــورو می توان روبه روی 
بزرگ ترین تیم های ملی دنیا قرار گرفت، حاال 
باید رقمی چنین وحشــتناک را برای روبه رو 
شدن با یکی از معمولی ترین تیم های فوتبال 
دنیا پرداخت کنیم. در دورانی که فدراســیون 

تحت مدیریت مهدی تاج قرار داشت و کارلوس 
کی روش هم با همراهی دوســتان نزدیکش 
مســئول هماهنگ کردن دیدارهای دوستانه 
ایران بود، چنین اتفاق هایی بارها رقم خورد و 
البته مســکوت ماند. برای مثال تیمی که اکثر 
بازیکنانش حتی فوتبالیست نبودند و شغل های 
دیگری داشتند، به عنوان تیم ملی یک کشور 
آفریقایی به ایران ســفر کردند و در نهایت هم 
پانصد هزار دالر به جیب زدند. فدراسیون تاج 
اساســا فقدان مساله ای به نام شــفافیت بود. 
اینکه تیم ملی چقدر برای برگزاری دیدارهای 

دوستانه هزینه کرد، اینکه هزینه کمپ های تیم 
ملی چرا سر به فلک کشیدند و اینکه چرا ناگهان 
1۰ درصد به رقم پاداش سرمربی تیم اضافه شد، 
سوال هایی بودند که پاسخ مبهمی داشتند. تنها 
چیزی که در آن دوران مشــخص شد، این بود 
که تمام پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی 
خرج شــد و ریالی برای فدراسیون باقی نماند. 
در شرایطی که فوتبال ایران هزار و یک مشکل 
زیرســاختی داشــت، امثال مترجم تیم ملی 
میلیاردها تومان پاداش دریافت کردند. از همه 
مهم تر اینکه هیچ وقت پاســخ شفافی در مورد 

چرایی این هزینه ها به مخاطبان فوتبال ایران 
داده نشد. با این روند به نظر می رسد فدراسیون 
فعلی باید تا ابد سرگرم پرداختن هزینه های به 
جا مانده از فدراســیون قبلی باشد. با این روند 
انتظار نمی رود که کوچک ترین تحولی به لحاظ 

مالی در فدراسیون اتفاق بیفتد.
نکته عجیب اما اینجاســت کــه نهادهای 
نظارتی، همچنان برخوردی با عوامل این فجایع 
بزرگ نمی کنند. بعضــی از افرادی که در کنار 
فدراســیون قبلی بودند، همچنان در اطراف 
فدراســیون و ســازمان لیگ دیده می شوند. 
بعضی از آنها حتی صاحب کرسی در ای.اف.سی 
هستند و به عنوان نماینده فوتبال ایران، حقوق 
دریافت می کنند. چطور ممکن است افرادی که 
جریمه سنگین قرارداد ویلموتس را به فوتبال 

ایران تحمیــل کردند، به همین ســادگی راه 
بروند و مشغول گرفتن تصمیم های جدید برای 
فوتبال باشــند. حقیقتا باورنکردنی است که 
آنها به جای پاسخ دادن به مسائل مربوط با این 
قرارداد، همچنان بدون مشکل به فعالیت شان 
ادامه می دهند. ماجرای ونزوئال، ضربتی دیگر 
به پیکر نحیف فوتبال ایران از ســوی مدیران 
»ضدضربه« اســت. مدیرانی که نــه به خاطر 
ورشکسته کردن فدراســیون، نه به خاطر زیر 
سوال بردن حیثیت تیم ملی و نه به دلیل قرار 
دادن فوتبال ایران در یک قدمی حذف از جام 
جهانی، پاسخگو نبودند و از مردم عذرخواهی 
نکردند. مدیرانی که هرچه فاجعه می خواستند، 
ســاختند و در کمال آرامش مشــغول ادامه 
فعالیت  بحث برانگیزشان در فوتبال ایران شدند.

رسوایی جدید فدراسیون سابق

ضربتیديگرازضدضربهها!


