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سايپا به دنبال تثبيت جايگاه

هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال 
امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار به میزبانی 
تهران، سیرجان، یزد، اراک و گنبد برگزار خواهد 
شــد. تیم ســایپاي تهران که در هفته پانزدهم 
مسابقات به ســختی تیم شــهرداری ارومیه را 
شکســت داد امروز در یزد مهمان تیم شــهداب 
خواهد بود. نارنجی پوشان ســایپا که با توجه به 
شکست تیم پیکان مقابل شهرداری ورامین به رده 
دوم صعود کردند، امروز برای تثبیت جایگاه شان 
برای پیروزی تالش خواهند کرد. در دیگر بازی مهم 
هفته دو تیم سیرجان و شهرداری ورامین مقابل هم 
صف آرایی خواهند کرد. تیم سیرجان از زمان حضور 
محمدرضا تندروان در راس این تیم موفق شد است 
پیروزی های مهمی را کسب کند و به رده هشتم 
صعود کند. سیرجان برای حضور در مرحله پلی آف 
باید جایگاهش را تثبیت کند. شاگردان تندروان 
امروز در خانه کار ســختی مقابل تیم صدرنشین 
شهرداری ورامین خواهند داشت و این بازی محک 
جدی برای تندروان خواهد بود. دو تیم شهرداری 
گنبد و فوالد ســپاهان نیز به میزبانی گنبدی ها 
رودرروی هم قرار خواهند گرفت. ســپاهان روز 
یکشنبه در خانه کاله با نتیجه سه بر دو مغلوب این 
تیم شد و گنبد نیز در دیدار پرحاشیه با نتیجه سه بر 
دو از سد شهداب عبور کرد. دیدار دو تیم شهرداری 
ارومیه و خاتم اردکان نیز با توافق دو تیم روز گذشته 
برگزار شد. در دیگر دیدارهاي این هفته نیز پیکان 
تهران به مصاف پیام مشــهد مي رود، شــهروند 
اراک با کاله مازندران دیدار مي کند و راهیاب ملل 

استراحت دارد.
     

فرنگي كاران شنبه به هند مي روند
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا عصر روز شنبه 26 بهمن 
راهی کشور هند می شــوند. ترکیب تیم کشتی 
فرنگی کشــورمان برای حضور در این مسابقات 
عبارتند از پویا ناصرپــور در 55 کیلوگرم، مهدی 
محسن نژاد در 60 کیلوگرم، میثم دلخانی در 63 
کیلوگرم،  حسین اســدی در 67 کیلوگرم، امین 
کاویانی نژاد در 72 کیلوگرم،  پژمان پشتام در 77 
کیلوگرم، مهدی ابراهیمی در 82 کیلوگرم، بهروز 
هدایت در 87 کیلوگرم،  محمدهادی ساروی در 
97 کیلوگرم و امین میرزازاده در130 کیلوگرم. 
رقابت های کشتی فرنگی بزرگساالن قهرمانی آسیا 
روزهای 29 و 30 بهمن در شهر دهلی نو کشور هند 

برگزار می شود.
     

معاونت علي نژاد رسمي مي شود
با رفتــن محمدرضا داورزنی به فدراســیون 
والیبال، 21 آذرماه امسال مهدی  علی نژاد به عنوان 
سرپرست معاونت حرفه ای و قهرمانی معرفی شد. 
بیش از ســه ماه از فعالیت وی در وزارت ورزش 
می گذرد و حاال شنیده شده قرار است به زودی 
حکم معاونت وی ابالغ شود. با توجه به در پیش 
بودن بازی های المپیک توکیو و اهمیت معاونت 
ورزش قهرمانی، وزیــر ورزش و جوانان تصمیم 
گرفته در این سمت علی نژاد به شکل تمام وقت 
و با تمرکز کامل کار کند و از همین رو ظاهرا قرار 
است به زودی حکم وی ابالغ شود. بر این اساس 
با ابالغ معاونت، وی از فدراســیون ووشو رفتنی 
خواهد شد و حتی شنیده شده علیرضا خسروی 
به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی خواهد 
شد. خســروی مدت ها سرپرســتی فدراسیون 

وزنه برداری را برعهده داشت.
     

تركيب بوكس براي انتخابي المپيك
تیم ملی بوکس ایران قرار اســت برای حضور 
در رقابت های گزینشی المپیک، اسفندماه عازم 
اردن شود. بر این اســاس با تصمیم کادر فنی تیم 
ملی بوکس اسامی هشت بوکسور اعزامی به این 
رقابت ها اعالم شــد که در وزن 52 کیلوگرم امید 
احمدی صفا، در وزن 57 کیلوگرم دانیال شه بخش، 
در وزن 63 کیلوگرم اشــکان رضایی، در وزن 69 
کیلوگرم ســجاد کاظم زاده، در وزن 75 کیلوگرم  
سیدشاهین موسوی، در وزن 81 کیلوگرم احسان 
روزبهانی، در وزن 91 کیلوگرم طوفان شــریفی و 
در وزن 91+ کیلوگرم ایمان رمضانپور قرار است 
براي کسب ســهمیه المپیک وارد رینگ بشوند. 
رقابت های کسب ســهمیه المپیک از 12 اسفند 
به مدت هشــت روز در امان پایتخت اردن برگزار 

خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

 قرار نیست از شکست پرسپولیس 
برابر الدحیل، »فاجعه« بسازیم و آن را به 
دریایی برای غرق کردن تیم صدرنشین 
لیگ برتر تبدیل کنیم اما نمی شود همه 
نشــانه های نگران کننده این باخت را 
هم نادیده گرفــت. بدون تردید یحیی 
گل محمدی، متهم ردیف اول این نتیجه 
به شــمار می رود. البته که تیم او پس 
از یک دربی ســنگین، خسته بوده و در 

وضعیت جسمی مطلوب قرار نداشته 
اما از همین حاال تا پایان فصل، قرمزها 
چنین برنامه فشرده ای دارند و اگر قرار 
به خستگی زودرس باشــد، آنها باید تا 
آخرین روز از این فصل با همین شرایط 
به مصاف رقبا بروند. به نظر می رســد 
اولین مشکل پرسپولیس در این بازی، 
»ترکیب« اولیه تیم بوده است. از خط 
دروازه و علیرضا بیرانوند شروع کنیم. 
بیرو یکی از ناامیدکننده ترین فصل های 
دوران فوتبالش را پشت سر می گذارد 

و این افت فاحش، در واکنش های او به 
ضربات مهاجمان الدحیل، محسوس به 
نظر می رسید. الدحیل تنها چند حمله 
جدی در این بازی انجام داد و با همین 
حمله ها، توانست دروازه پرسپولیس را 
دو بار باز کند. کالدرون زودتر از یحیی، 
متوجه افت سنگربان شماره یک تیمش 
شد و او را به نیمکت منتقل کرد اما قبل 
از اینکه چنین تلنگــری جواب بدهد، 
گل محمدی دوباره ایــن دروازه بان را 
با ســالم و صلوات به ترکیب برگرداند. 

هرچقدر که بیرو در پرسپولیس بیشتر 
احســاس بی رقیب  بودن داشته باشد، 
نمایش های او نیــز ضعیف و ضعیف تر 
خواهند شد. ترکیب یحیی برای خط 
دفاعی در این نبــرد نیز چندان ایده آل 
به نظر نمی رســید. او با استفاده از یک 
مدافع رونده مثل محمد نادری در سمت 
چپ خط دفاعی، تیمش را در معرض 
آســیب قرار داد. زوج کنعانی و شجاع 
نیز به هیچ وجه برای این بازی مناسب 
نبودند. کنعانی هنوز تجربه میدان های 

بزرگ آسیایی را ندارد و سیدجالل برای 
چنین میدان هایی بسیار ایده آل تر به 
نظر می رسد. شــاید سیدجالل، کمی 
کند شده باشد اما هنوز به لحاظ تجربه، 
بهترین مدافع پرســپولیس به شمار 
می رود. این ترکیب دفاعی، به شــکل 
واضحی با »فقدان تمرکز« روبه رو بود. 
همین حسین کنعانی که امروز جریان 
بازی را برای اعتراض به داور مسابقه رها 
می کند، در دیدار حساس تیم ملی با ژاپن 
نیز دست به چنین کاری زده بود. ظاهرا او 
قصد ندارد از این تجربه تلخ درس بگیرد 
و با تمرکز بیشتری، وظایف دفاعی اش را 

انجام بدهد.
اســتفاده از ربیع خــواه در خــط 
هافبک برای اولین بار پس از بازگشت 
به پرسپولیس، قدم اشتباه دیگری بود 
که یحیی در زمین الدحیل برداشــت. 
شاید کمال از بهترین فرم فاصله داشته 
باشــد اما همچنان بازیکن کامل تری 
نســبت به ربیع خواه به نظر می رسد. 
ربیع خواه بــرای بعضــی از نبردهای 
کم فشــار لیگ گزینه مناسبی است 
اما در نبردهایی شــبیه به این، هرگز 
نمی تواند پرســپولیس را صاحب یک 
خط میانی مطمئن کند. استفاده از تک 
مهاجم و غیبت اوســاگونا و استوکس 
نیز، اشتباه دیگری بود که گل محمدی 
در این نبرد مرتکب شــد. چراکه این 
تیم بــا ورود دو مهاجــم خارجی اش، 
نمایش به مراتب بهتــری را ارائه کرد. 
نقشه های گل محمدی برای این نبرد، 
نتیجه بخش نبودند. جدا از مسائل فنی، 
به نظر می رسد یحیی نتوانسته تیمش را 
به لحاظ روحی برای این بازی حساس 
نیز آماده کند. این انتقاد همیشــه در 
مورد یحیی مطرح بوده که تیم های او در 
بزرگ ترین و حساس ترین بازی ها دچار 
سکته می شوند و بخشی از کارایی شان 
را از دست می دهند. باختن به الدحیل، 
نه توانایی هــای مربیگری یحیی را زیر 

ســوال می برد و نه امیدهای این فصل 
قرمزهــا را نقش بر آب می کنــد اما به 
شرطی که شکست هایی شبیه به این، 
دیگر تکرار نشوند. البته که الدحیل تیم 
پرمهره تری نســبت به پرسپولیس به 
شمار می رود اما نتیجه این بازی، تنها به 
خاطر تفاوت نام ها در ترکیب دو تیم رقم 

نخورده است.
تیمی که در نیم فصل اول لیگ برتر 
تنها هفت گل دریافت کرده بود، حاال 
در دو بازی چهار بــار اجازه عبور توپ از 
خط دروازه اش را داده است. برای پایان 
دادن به این روند نگران کننده، یحیی در 
درجه اول باید ثبات را در ترکیب تیمش 
به وجود بیاورد و از تغییر مداوم ترکیب به 
سبک گابریل کالدرون، جلوگیری کند. 
بازگشت سیدجالل، رسیدن کمال به 
فرم ایده آل و حضور استوکس در ترکیب 
ثابت، می تواند پرسپولیس را در شرایط به 
مراتب بهتری قرار بدهد. آنها هنوز هیچ 
چیزی را از دست نداده اند اما شکست 
در نبرد بعدی لیگ قهرمانان، این تیم 
را در یک قدمی حذف از تورنمنت قرار 

خواهد داد.

درباره دالیل شکست تلخ پرسپولیس در دوحه

بیرو،یحییواعتراض!

اتفاق روز

سوژه روز

همزمان با روزهای سخت فرهاد روی نیمکت استقالل، روزهای نفس گیر یحیی در پرسپولیس نیز از راه رسیده اند. هر دو 
مربی در هفته های گذشته همواره مورد ستایش قرار داشته اند و حاال باید به نوع دیگری از واکنش ها نیز عادت کنند. اگر استقالل 
و پرسپولیس تنها در یک جام حضور داشتند، اوضاع برای این دو مربی ساده تر بود اما حفظ آمادگی تیم ها برای حضور در سه جام، 
چالشی بسیار بزرگ به نظر می رسد. پرسپولیس برای سومین فصل متوالی، لیگ قهرمانان را بدون پیروزی آغاز کرد و این بار، در 

زمین الدحیل قطر شکست خورد. یحیی اشتباهات فردی را عامل این باخت می داند اما ماجرا، چیزی فراتر از این بوده است.

9 بازی و تنها یک گل زده. این آمار فاجعه بار بازیکنی است 
که قرار بود جای خالی نیمار را در بارسا پر کند. عثمان دمبله 
حاال دوباره مصدوم شد و این بار به نظر می رسد بارسایی ها از 
این اتفاق »خوشحال« باشند. چراکه بر اساس قوانین داخلی 
اللیگا، تیمی که یکی از بازیکنانش بیشتر از پنج ماه از میادین 
دور باشــد، می تواند یک خرید اضطراری انجــام بدهد. حاال 
بارســایی ها در تدارک امضای قرارداد با یــک مهاجم جدید 
هستند. بازیکنی که البته تنها می تواند در رقابت های داخلی به 

میدان برود و نمی تواند در لیگ قهرمانان، برای بارسا توپ بزند. 
از شواهد این طور پیداست که کاتاالن ها به طور کامل از دمبوز 
قطع امید کرده اند. او بدون تردیــد یکی از بدترین خریدهای 
تاریخ باشگاه بوده است. بازیکنی که با قراردادی »سه رقمی« 
از دورتموند جذب شد اما بیشــتر دوران حضور در بارسا را در 
کلینیک باشگاه سپری کرد. جذب دمبله، یک شکست بزرگ 
در پروژه شکست خورده جانشینی نیمار در نیوکمپ به شمار 
می رود. این بازیکن هیچ وقت ســبک زندگــی حرفه ای یک 
ستاره را به نمایش نگذاشــته و به همین خاطر است که دائما، 
مصدوم می شود. بارسا در یک فصل، کوتینیو و دمبله را با رقمی 
در حدود 280 میلیون یورو به خدمت گرفت. مالکوم نیز جذب 
شد تا تیم، خط حمله قدرتمندتری داشته باشد. خرید بعدی 
در پنجره تابستانی بعدی، آنتوان گریزمان بود. در واقع بارسا 

پس از نیمار، یک وینگر راســت، دو وینگر چپ و یک مهاجم 
نوک خرید و در مجموع 440 میلیون یورو هزینه کرد اما هیچ 
دســتاوردی نداشــت. همین اتفاق، بزرگ ترین تهدید برای 
دوران ریاست بارتومئو به شمار می رود. اگر بارسا در ادامه این 
فصل نتیجه نگیرد، برگزاری یک انتخابات زودرس در باشگاه، 

ممکن خواهد شد.
هیچ کــدام از نفراتی که برای پر کردن جــای خالی نیمار 
به بارســا آمدند، حتی در حد و اندازه هایی متوسط هم ظاهر 
نشدند. کوتینیو در بارسا ناامیدکننده بود و سرانجام با قراردادی 
قرضی به بایرن مونیخ پیوست. او این روزها اعالم کرده که دیگر 
به بارسا برنمی گردد. دمبله هر روز صبح پس از شستن دست 
و صورتش در آینه مصدوم می شــود، مالکوم هرگز در سطح 
بارســا نبود و در نهایت به زنیت روسیه پیوست و گریزمان نیز 

نتوانســته انتظارها را برآورده کند. بارســا برای فروش نیمار 
222 میلیون یورو به دست آورده و درست »دو برابر« این مبلغ 
را برای خرید مهره های هجومی هزینه کرد. در واقع تراز مالی 
باشــگاه پس از این اتفاق، منفی 220 میلیون یورو بود و حاال 
اگر قرار به بازگشت دوباره نیمار به بارســا باشد، باشگاه باید 
حداقل 200 میلیون دیگر به پاریــس پرداخت کند. حتی با 
فرض فروش رفتن کوتینیو و دمبله با رقم هایی در حدود 70 یا 
80 میلیون یورو، باز هم بارسا ضرر بزرگی خواهد کرد. در واقع 
آنها در مجموع 270 میلیون یورو ضرر می کنند تا همه چیز به 
شکل اول برگردد و نیمار دوباره پیراهن بارسا را بر تن کند. ضرر 
بزرگی که جدایی مرد برزیلی به بارسا زد، با انتخاب های اشتباه 
مدیران باشگاه به اوج رسید. خریدهایی که عمال بارسا را به یک 

تیم معمولی تبدیل کردند.

آریا طاری

تیمی که در 6 نبرد با العین هرگز به پیروزی 
دســت پیدا نکرده بود، باالخره این طلســم را 
شکست تا شروعی خارق العاده در فصل جدید 
لیگ قهرمانان داشته باشــد. در هفته ای که دو 
نماینده ایران در آسیا به سادگی قافیه را به رقبا 
واگذار کردند و یک نماینده دیگر نیز روبه روی 
حریف عراقی متوقف شد، سپاهان تنها پیروزی 
نمایندگان ایران را به بهترین شــکل ممکن به 
دســت آورد. این بدترین شکست تاریخ باشگاه 
العین امارات مقابــل یک حریــف ایرانی بود. 
نتیجه ای که بدون تردید، تصویری ترســناک 
از تیم ژنرال برای همه رقبای آســیایی، ترسیم 

می کند.
پس از ســه ســال دوری از لیگ قهرمانان، 
سپاهانی ها دوباره به این تورنمنت برگشتند. آنها 
که بعد از قهرمانی لیگ چهاردهم، برای آخرین 
بار به لیگ قهرمانان آسیا رسیده بودند، از سال 
2016 هرگز بخشــی از این تورنمنت نبودند. 
سپاهان آخرین تجربه آسیایی اش را در مرحله 
گروهی به پایان رساند و و در دو تجربه قبلی نیز، 

سرانجامی جز این نداشــت. در واقع آخرین بار 
که طالیی ها از مرحله گروهــی لیگ قهرمانان 
عبــور کرده اند، بــه ســال 2012 برمی گردد. 
این بار اما ماجرا متفاوت به نظر می رســد و تیم 
امیرقلعه نویی، مرحله گروهی را در اوج قدرت آغاز 
کرده است. سپاهان نه برای »نباختن« بلکه فقط 
با هدف پیروزی به »هزاع بن زاید« قدم گذاشت. 
آنها در شروع بازی به مراتب برتر از حریف بودند 
و مزد این برتری را با یک گل تماشایی در آخرین 
دقایق نیمه اول گرفتند. تنها ثانیه هایی پس از 
سوت شروع نیمه دوم، ســپاهان دوباره به گل 
رسید تا العین دیگر امیدی برای بازگشت به بازی 
نداشته باشد. تیر خالص دقایقی بعد به میزبان 
وارد شــد و العین، آخرین بارقه های امید را نیز 
از دست داد. طالیی ها اما دست از حمله کردن 
برنداشتند تا یکی از بهترین پیروزی های فوتبال 
ایران در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا را خلق کنند. 
سپاهان فصل خوبی را پشت سر گذاشته و در لیگ 
برتر، در رده دوم جدول دیده می شود. خیلی ها 
باور دارند کــه این ســپاهان، می تواند خاطره 
سال 2007 را تکرار کند و دوباره تا آخرین بازی 
لیگ قهرمانان پیش بــرود. این تیم تقریبا همه 
ستاره های کلیدی فصل گذشته را حفظ کرده و 
در دو پنجره نقل و انتقاالت تابستانی و زمستانی 
اخیر با خرید چند ستاره دیگر، تقویت شده است. 

آنها یکی از پرمهره ترین و هماهنگ ترین  تیم های 
حال حاضر فوتبال ایران هستند و با این کیفیت، 
می توانند در آسیا دست به کارهای بزرگی بزنند.

ســپاهان برای ضربه زدن به العین، راهی را 
در نظر گرفته بود که آن را بهتر از هر تیم دیگری 
در فوتبال ایران اجرا می کند. آنها مقابل حریف 
اماراتی، به دنبال استفاده از ضربه های سر بودند 
و این کار را به بهترین شکل انجام دادند. بسیاری 
از ســپاهانی ها در این جدال، یک روز رویایی و 
شــگفت انگیز را تجربه کردند. »پیام نیازمند« 
در اولین تجربه آسیایی، توانست دروازه اش را 
بسته نگه دارد. در هفته ای که بیرو، سیدحسین 
و ســیدمهدی رحمتی همگــی گل خوردند، 
پیام تنها کلین شیت گلرهای ایرانی را رقم زد. 
سعید آقایی با دو پاس گل تماشایی، یک چهره 
کلیدی برای این نبرد محسوب می شد. مدافع 
چپ سپاهان پاس های گل اول و سوم تیم را داد 
و نقشی انکارنشــدنی در جریان رسیدن به این 
پیروزی بزرگ و جذاب ایفا کرد. محمد طیبی 
که روی گل دوم تیم اثر گذاشته بود، گل چهارم 
را خودش زد تا یک روز باشــکوه را سپری کرده 
باشد. مهدی کیانی مثل همیشه جنگجو ظاهر 
شــد و میانه میدان را از حریف گرفت و سروش 
رفیعی، برای اولین بار موفق به گل زنی با پیراهن 
سپاهان داشت. ســروش که این اواخر روزهای 

خوبی را در پرسپولیس و شــهرخودرو سپری 
نکرده بود، حاال با حضور در ترکیب ســپاهان، 
دوباره احیا شده و به فرم ایده آل برگشته است. 
شاید حضور اسکوچیچ در تیم ملی، این روحیه 
را برای رفیعی به وجود آورده و او را مهیای حضور 
دوباره در تیم ملی کرده اســت. امید نورافکن 
که در جریان شکست ســنگین استقالل برابر 
العین در ترکیب آبی ها بود، این بار انتقام گرفت 
و کی روش استنلي باز هم روی هوا مهارنشدنی 
به نظر می رسید. بهترین بازیکن سپاهان در این 
نبرد اما باز هم محمــد محبی بود. پدیده ای که 
هر روز جنبه های بیشتری از استعدادش را در 
معرض نمایش می گذارد. بازیکنــی که اگر با 
همین سرعت پیشــرفت کند و به همین اندازه 

بی حاشــیه بماند، یک سوپراستار برای فوتبال 
ایران خواهد شد.

شاید حاال ســپاهانی ها خوشحال باشند که 
سرمربی شــان را به تیم ملی نداده اند. ژنرال با 
ماندن در اصفهان، فعال یک قدم بزرگ در لیگ 
قهرمانان آسیا برداشته است. البته که تیم ملی، 
همیشــه در برنامه های او جای خاصی خواهد 
داشت. رســیدن به یک نتیجه ایده آل در لیگ 
قهرمانان، شاید درست همان چیزی است که امیر 
برای تبدیل شدن به سرمربی بعدی تیم ملی به 
آن نیاز دارد. پرافتخارترین مربی ادوار لیگ برتر، 
هنوز در رقابت های بین المللی جامی به دست 
نیاورده و حاال روی نیمکت ســپاهان، سودای 

رسیدن به یک افتخار بین المللی را در سر دارد.

درباره ضرر باورنکردنی بارسا از فروش نیمار

اسکناس های سوخته

نگاهی به شاهکار آسیایی سپاهان

انتقام سخت!

نقشه های گل محمدی 
برای این نبرد، نتیجه بخش 

نبودند. جدا از مسائل 
فنی، به نظر می رسد 

یحیی نتوانسته تیمش را 
به لحاظ روحی برای این 
بازی حساس نیز آماده 

کند. این انتقاد همیشه در 
مورد یحیی مطرح بوده که 
تیم های او در بزرگ ترین و 
حساس ترین بازی ها دچار 

سکته می شوند و بخشی 
از کارایی شان را از دست 

می دهند
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