
t oseei r ani . i r
8

تیم یحیی امــروز در حالی در جام 
حذفــی روبــه روی آلومینیــوم قرار 
می گیرد که این مربــی همچنان باید 
دیدارهای تیمش را از روی ســکوها 
تماشا کند. پرسپولیس بعد از تساوی 
ناامیدکننده روبه روی هوادار در لیگ 
برتر، نبرد سختی را با تیم متحول شده 
مهدی رحمتی خواهد داشت. تیمی 
که در نیم فصل دوم با رسول خطیبی 
درگیر بحران شد اما سرانجام توانست از 
این بحران بزرگ عبور کند و چند نتیجه 
نسبتا خوب به دست بیاورد. این نبرد 
برای هر دو تیم، بی نهایت کلیدی به نظر 
می رســد. نبردی که شکست خوردن 
در آن، به جاه طلبی  هر دو تیم در جام 

حذفی پایان خواهد داد.
مسیر قبلی

پرسپولیســی ها جام حذفــی را با 
یک برد پــرگل و یک نتیجه یک طرفه 
روبه روی ویستاتوربین شروع کردند. 
تیم یحیی در آن نبرد به چهار گل زده 
دست یافت و مسابقه را با آرامش پشت 
سر گذاشت. حریف بعدی پرسپولیس 
تیم ذوب آهن بود و نمایش سرخ ها در 
آن نبرد هم درخشان به نظر می رسید. 
تیم یحیی در آن جدال در اصفهان سه 
بار دروازه ذوب را باز کــرد و این تیم را 
با نتیجه ای پرگل شکســت داد. با دو 
بازی، هفت گل زده و بدون حتی یک 
گل خورده، پرسپولیس تا امروز یکی از 
بهترین و آماده ترین تیم های این فصل 
جام حذفی بوده است. آلومینیوم اما از 
مسیر دشوارتری به این مرحله رسید. 
هر دو حریف این تیــم در جام حذفی، 
تیم های لیگ برتری بودند. آنها در قدم 

اول، فجرسپاسی را با دو گل شکست 
دادند و در قدم بعدی روبه روی سپاهان، 
در ضربات پنالتی به برتری رسیدند تا 
خودشان را به این مرحله از رقابت های 

جام حذفی فوتبال ایران برسانند.
رویای مشترک

موفقیت در جــام حذفی، برای هر 
دو تیم اهمیت بســیار زیــادی دارد. 
برای پرســپولیس، این تنها شــانس 
جدی جام بــردن به شــمار می رود. 
تیمی که با تصمیم ای اف سی از لیگ 

قهرمانان کنار رفته و در فاصله 6 هفته 
به پایان رقابت های لیگ برتر، 6 امتیاز 
با تیم صدرنشین فاصله دارد. در چنین 
شرایطی، جام حذفی می تواند آخرین 
سنگر سرخ ها برای رسیدن به یک جام 
در این فصل باشــد. پنج سال است که 
پرسپولیس هیچ فصلی را بدون جام به 
انتها نرسانده و آنها اصال دوست ندارند 
که بعد از ســال ها یک فصــل را بدون 
بردن هیچ جامی تمام کنند. آلومینیوم 
هم در ســطح اول فوتبال ایران برنده 

هیچ جامی نشــده و قهرمانی در این 
تورنمنت، یک موفقیت تاریخی برای 
این باشگاه خواهد بود. هرچند که هنوز 
راه درازی برای رسیدن به موفقیت در 
این رقابت ها وجود خواهد داشت و بردن 
این بازی، اصال به معنای پایان کار برای 

دو تیم نیست.
حریف همیشه سخت

آلومینیوم از زمــان صعود به لیگ 
برتر، همیشــه حریف سرسختی برای 
پرسپولیس بوده اســت. آنها دو فصل 

متوالــی در زمین خودشــان موفق به 
شکســت دادن تیم یحیی شــده اند و 
حداقل در اراک هیچ امتیازی به سرخ ها 
نداده اند. آلومینیوم البته این فصل در 
دیدار برگشت در ورزشــگاه آزادی دو 
گل از قرمزها دریافت کرد و هیچ گلی به 
ثمر نرساند. با این وجود، ورود کادر فنی 
جدید شرایط این تیم را کمی عوض کرده 
و اراکی ها را از شرایط بحرانی نیم فصل 
دوم شــان در لیگ برتر دور نگه داشته 
اســت. این تیم با ورود مهدی رحمتی، 
تیم بهتری شده و آمادگی بیشتری را 
از خودش به نمایش گذاشته است. آنها 
امیدوارند با شکست دادن پرسپولیس 
در آزادی، بتوانند اولین برد بزرگ شان را 

با سرمربی جدید جشن بگیرند.
آقاکریم در نقش خودش

یکی از حواشــی پررنــگ آخرین 
نبرد پرســپولیس در لیگ برتر، داد و 
هوارهای کریم باقری بر ســر ســعید 
آقایی بود. آقایی پس از تعویض شدن 
قصد اعتراض داشــت اما کریم باقری 
او را به طرف نیمکت هدایت کرد و این 
کار را با لحن چندان خوبی انجام نداد. 
مدت  ها بود که کریــم باقری را اینقدر 
عصبانــی ندیده بودیم. بعــد از کتک 
زدن کنعانی زادگان، کریم دیگر به این 
مرحله نرسیده بود و حاال دوباره چنین 
رفتاری را از خودش به نمایش گذاشت. 
او البتــه در تمرین روزهای گذشــته 
به نوعی با سعید آشــتی کرده و رفتار 
بهتری با این بازیکن داشته است. به هر 
حال دستیار یحیی در پرسپولیس در 
غیاب خود این مربی روی نیمکت، در 
نبرد امروز در کانون توجه قرار خواهد 

داشت.

لغو می شود؟
اما نکتــه بســیار نگران کننده 
درباره این بازی، شــرایط خاص آب 
و هوایــی تهران اســت. آب و هوای 
پایتخت ناگهان بســیار آلوده شد و 
در محاصره گرد و غبار، حتی احتمال 
لغو مســابقه امروز هم وجود خواهد 
داشت. آب و هوای تهران از وضعیت 
ناسالم به وضعیت خطرناک رسیده و 
بعید است در چنین شرایطی امکان 
برگــزاری یک بــازی فوتبال وجود 
داشته باشد. طبیعتا اگر باد و باران در 
کار نباشد و هوا تا ساعت انجام مسابقه 
همین طور بماند، برگزاری این نبرد 
برای تک تــک بازیکن ها، عوامل دو 
تیم و تماشاگرها بسیار خطرآفرین 
خواهد بود. پس نمی توان احتمال لغو 
این نبرد حساس و تماشایی را در نظر 
نگرفت. چراکه در چنین شــرایطی 
فوتبال بازی کــردن اصال عاقالنه به 

نظر نمی رسد.

پرسپولیس-آلومینیوم، فوتبال تمیز و هوای آلوده

ایستاده در غبار! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دیدارهای رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
چند نتیجه قابل پیش بینی و البته یک شگفتی بزرگ داشت. 
برتری سیتی و لیورپول در دیدارهای سه شنبه شب، هیچ کس 
را غافلگیر نکرد. حتی پیروزی رئال مادرید روبه روی چلسی 
هم با توجه به شخصیت اروپایی همیشــگی این تیم دور از 
انتظار نبود اما هیچ کس انتظار نداشــت تیمی مثل ویارئال 
که در رده هفتم جدول اللیگا دیده می شــود، بتواند تیمی 
مثل بایرن مونیخ را شکست بدهد. دیدارهای سه شنبه شب و 
چهارشنبه شب لیگ قهرمانان، چهار نمایش فوق العاده فردی 
از چهار فوتبالیست داشتند. ستاره هایی که دو نفرشان اروپایی 

هستند و دو نفر دیگرشان به آمریکای جنوبی تعلق دارند.
کریم بنزما

او اولین فوتبالیستی اســت که در لیگ قهرمانان اروپا در 
ورزشگاه خانگی چلسی روبه روی این تیم هت تریک می کند 
و همچنین اولین بازیکنی که موفق  شــد در دو دیدار پیاپی 
لیگ قهرمانان به هت تریک دست بزند. کریم نه تنها بهترین 
بازیکن این دو شــب لیگ قهرمانان، بلکه یکــی از بهترین 
ستاره های این فصل فوتبال اروپا به حساب می آید. بازیکنی 
که صدرنشینی رئال در اللیگا بدون او در این فصل ابدا ممکن 
نمی شد. بنزما در رویایی ترین روزهای ممکن به فاصله تنها 
چند روز بعد از دبل در زمین سلتاویگو، ستاره کلیدی تیمش 
روبه روی چلسی بود. حرکت او روی گل اول بازی، استثنایی 

به نظر می رسید. جایی که به خوبی توپ را در اختیار گرفت؛ 
آن را به جریان درآورد و با یک جاگیری کلیدی و یک ضربه 
سر مهارنشدنی، دروازه حریف را باز کرد. بنزما روی صحنه گل 
سوم هم سماجت همیشگی اش را نشان داد و تیر خالص را به 
چلسی و ادوارد مندی زد. کریم در هفت مسابقه اخیرش برای 
رئال 13 گل به ثمر رسانده و بعد از دیدار رفت با پی اس جی، در 
تک تک مسابقات برای تیمش گل زده است. تیمی که کریم 
را در این فرم آرمانی در اختیار دارد، حداقل برای فصل بعدی 

نیاز چندانی به ارلینگ هالند نخواهد داشت!
لوییس دیاس

بدون هیچ شــک و تردیــدی او را باید یکــی از بهترین 
خریدهای زمستانی پنجره نقل و انتقاالت فوتبال اروپا بدانیم. 
بازیکنی که کمی طول کشید تا برای لیورپول گل بزند اما حاال 
دیگر به یکی از مهره های مهم این تیم تبدیل شده است. مرد 
کلمبیایی آنفیلد که مدت ها در پورتو بازی می کرد، این هفته 
سومین گلش برای لیورپول را در کشور پرتغال به بنفیکا زد. 
بازیکنی که در این نبرد یک پاس گل هم به سادیو مانه داد تا 
بهترین بازیکن زمین مسابقه لقب بگیرد. درست در روزهایی 
که مو صالح افت کرده و کیفیت همیشــگی اش را نشــان 
نمی  دهد، دیاس در بهترین فرم ممکن قرار دارد و هر هفته 
برای قرمزها می درخشد. او 90 دقیقه به عنوان وینگر چپ در 
کنار صالح و مانه حضور داشت و آمار 92 درصد پاس سالم را 
در این جدال به ثبت رساند. چهار شوت، خلق دو موقعیت و 
57 لمس توپ، نشانه هایی از شب درخشان لوییس در ترکیب 
لیورپول بودند. بازیکنی که آماده انجام کارهای بسیار بزرگ 

در این باشگاه است.
فیل فودن

تنها دو دقیقه از ورودش به زمین می گذشت که توانست به 

کوین دی بروینه پاس گل بدهد. ورود فودن نشان داد 
که حضور او در زمین چقدر برای سیتی مهم به 
نظر می رسد. بدون خالقیت او، باز کردن دفاع 
فشرده آتلتی بیش از حد سخت بود. فودن در 
نیمه زمین حریف هشت پاس سالم داشت و 
این برای یک هافبک هجومی آمار شگفت 
انگیزی به نظر می رسد. این بازیکن 21 ساله 

باز هم به همه ثابت کرد که چه قابلیت های 
فوق العاده ای دارد. بعد از این 

بازی، جولین لسکات که 
به عنوان کارشناس 

در باکس شــبکه 
اســکای حضور 
ز  ا  ، شــت ا د
پتانسیل فودن 
بــرای تبدیل 
شــدن به یکی 
یــن  بهتر ز  ا
بازیکنان تاریخ 
فوتبال انگلیس 
صحبــت کرد. 

او تــا همین حاال 
نیز در 21 ســالگی، 

دستاوردهایی فراتر از حد 
انتظار داشته است.

جیووانی لو سلسو
از ترک تاتنهام چندان 
راضی نبود اما حاال درست 

در روزهایی که اسپرز برای رســیدن به جایگاه چهارم در 
لیگ انگلیس دست و پا می زند، ویارئال در یک قدمی 
رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان است. ویارئال با 
اونای امری دست به کار بسیار بزرگی زده و توانسته 
بایرن مونیخ را شکست بدهد. جالب اینکه قبل از این 
هم آخرین شکست بایرن در یک دیدار خارج از خانه 
در لیگ قهرمانان به دوران حضور امری در پی اس جی 
مربوط می شد. لو سلسو ستاره کلیدی ویارئال در مسیر 
رســیدن به این برد تاریخی بود. بازیکنی که 
بیشتر از هر ســتاره دیگری در زمین 
خطا گرفت، 86 درصد پاس هایش 
کامال ســالم به 

مقصــد 
رســیدند 
و پنج پاس 
کلیدی برای 
هم تیمی هــا 
صــادر کــرد. لو 
سلسو با وجود جثه 
کوچکی که دارد، در 
این بازی برنده هشــت 
دوئل شده اســت. خلق پنج موقعیت گل 
برای ویارئال آن هم روبه روی تیمی مثل 
بایرن مونیخ، تجربه ای فراموش نشــدنی 
برای جیووانی بــه نظر می رســد. جیو و 
تیمش حاال 90 دقیقه با خلق شــگفتی 
بزرگ بعدی و حذف بایرن مونیخ از اروپا 

فاصله دارند. 

کریســتیانو رونالدو قبال هم ثابت کرده که به هیچ وجه 
طرفدار انتقاد نیســت و برایش فرقی ندارد چه کســی از او 
انتقاد کرده باشــد. کریس این اواخر در جریان انتقاد وین 
رونی از پیوستنش به منچســتریونایتد، کلمه »حسود« را 
برای او کامنت کرده اســت. ماجرا زمانی جالب می شود که 
به یاد بیاوریم این دو نفر سال ها در منچستریونایتد در کنار 
هم بازی کرده اند. حقیقت آن است که رونی در یک مصاحبه 
تلویزیونی در پاســخ به اینکه خرید رونالدو برای منچستر 
موفقیت آمیز بوده اســت یا نه، این خرید را نه چندان موفق 
توصیف کرد و همین مســاله عصبانیت رونالدو را به همراه 
داشــت. رونی هم البته دوســت قدیمــی اش را بی جواب 
نگذاشــت و یک روز بعد از این کامنت جنجالی، ادعا کرد 
که همه فوتبالیست ها در دنیا به موفقیت کریس، گل های 

زده اول، درآمدی که از فوتبال داشته و عضالتش حسادت 
می کنند. رونی البته یک کنایه هم بــه رونالدو زد و تاکید 
کرد که همه فوتبالیســت ها به جز »مسی« باید به رونالدو 
حسادت کنند! در حقیقت رونی با گفتن این جمله به نوعی 
دست روی ضعف همیشگی رونالدو گذاشت و مسی را از او 
برتر دانست. اتفاقی که بازتاب بسیار زیادی نیز در رسانه های 

انگلیس داشته است.
رونی و کریس، دو نفر از بهتریــن بازیکن ها در یونایتد 
فرگوسن بودند اما روابط شان همیشه دوستانه نبود. وقتی در 

یک بازی حساس ملی، رونالدو باعث اخراج رونی از زمین شد 
و خشم انگلیسی ها را برانگیخت، خیلی از هواداران یونایتد 
خواهان اخراج رونالدو شدند اما فرگوسن به خوبی ماجرا را 
مدیریت کرد و در نهایت بین این دو نفر صلح به وجود آورد. 
این رابطه پرتنش قدیمی حاال بار دیگر خودش را نشان داده 
است. شاید کریس بتواند با چهره هایی مثل گری نویل درگیر 
شود اما حکایت رونی برای منچســتری ها کامال متفاوت 
است. شاید کریس فوتبالیست بزرگ تری باشد اما در تاریخ 
یونایتد، وین رونی مهره به مراتب مهم تری به حساب می آید 
و سال های بیشتری را در این باشگاه ســپری کرده است. 
هواداران رونی به این حقیقت اشاره دارند که رونالدو بعد از 
فینال لیگ قهرمانان 2009 از یونایتد جدا شد اما این باشگاه 
با درخشش رونی فقط دو ســال بعد دوباره به فینال لیگ 

قهرمانان رسید و رونی حتی در آن مسابقه گل هم زد. شکی 
نیست که در تاریخ یونایتد او نامی ماندگارتر از کریس خواهد 
بود. این ماجرا در مجموع آنقدرها هم جدی به نظر نمی رسد 
اما واکنش نشــان دادن رونالدو به هر نقدی که در اطرافش 
وجود دارد، کمی غیرحرفه ای خواهد بود. او یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ است و نباید برای هر جمله منفی آن هم در 
یک فضای عمومی مثل اینســتاگرام جوابی داشته باشد. 
کریس با این کار در درجه اول خودش را زیر سوال خواهد برد. 
هواداران یونایتد ترجیح می دهند این دو نفر را با سال های 
رویایی شان در یونایتد به یاد بیاورند. حاال یکی از آنها مربی 
شده و دیگری آخرین ســال های دوران فوتبالش را سپری 
می کند. با این حال اگر قرار به انتخــاب یک نفر از بین آنها 
باشد، طرفداران شیاطین سرخ رونی را انتخاب خواهند کرد. 

رونی و کریس؛ داستان یک دوستی پرتنش

همه بجز مسی! 

چهار ستاره برتر یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

کریم و پیروانش! 

چهرهبهچهره

موفقیت در جام حذفی، 
برای هر دو تیم اهمیت 

بسیار زیادی دارد. برای 
پرسپولیس، این تنها 

شانس جدی جام بردن به 
شمار می رود. تیمی که با 

تصمیم ای اف سی از لیگ 
قهرمانان کنار رفته و در 

فاصله 6 هفته به پایان 
 رقابت های لیگ برتر،

 6 امتیاز با تیم صدرنشین 
فاصله دارد
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راضي از کار کمپدلي
همان طور که پیش 
از این بارها گفت شــد، 
حضور الساندرا کمپدلي 
ســرمربي ایتالیایي در 
راس تیم ملــي والیبال 
بانوان ایران با استقبال 
بسیاري روبه رو شد. زماني که کمپدلي تازه به ایران 
آمده بود و حتي هنوز اردویي را هم برگزار نکرده بود، 
عنوان مي شد که والیبال ایران با او پیشرفت چشمگیري 
خواهد داشت. »اله« حاال با این موج مثبت از انرژي از 
پنجشنبه 18 فروردین دومین مرحله اردوي تیم ملي 
را آغاز کرد. اردویي که بسیار مورد توجه ملي پوشان 
قرار گرفته و آنها از شرایط راضي هستند. به عنوان مثال 
شبنم علیخاني که جزو باتجربه هاي والیبال ایران به 
حساب مي آید رضایتش از شکل تمرینات سرمربي 
جدید را اعالم کرد. گروه بندي بازیکنان توسط کمپدلي 
باعث شده که بازیکنان تمرینات بیشتر و بهتري داشته 
باشند. او همچنین درباره تفاوت سبک تمریني اله با 
سرمربیان ایراني چنین توضیح داده است:»این چیزی 
که هستیم به خاطر وجود مربیان ایرانی است اما سبک 
اله متفاوت تر است و سیستم اروپایی و ایتالیایی دارد. 
یکسری ایرادها و تکنیک ها در هر فردی وجود دارد که 
او فعال روی آنها کار می کند تا رفع و کم اشتباه  کار کنیم. 
ابتدای راه هستیم و هنوز صحبت در مورد این تفاوت ها 
زود است اما شخصا باالی پنج، شش تفاوت نسبت با 
سال هایی که در تیم ملی بودم، دیده ام. با یک مربی با 
دانش و به روز طرف هستیم، مطمئنم خیلی تغییر و 
تحوالت به وجود می آید و خیلی امیدوارم که امسال 
نتیجه خوبی بگیریم. اصال نمی خواهم مربیان ایرانی 
را زیر سوال ببرم اما وقتی قدمی برمی داریم گویای این 
است که همه می خواهند پیشرفت کنیم و به جایگاه 

واقعی مان برسیم.«  
    

بلندقامتان در اردوي اول
نخستین مرحله از اردوي تیم ملي والیبال ایران 
سرانجام از امروز آغاز مي شود. بهروز عطایي سرمربي 
تیم ملي ایران ابتدا در کنفرانس مطبوعاتي شرکت 
مي کند و در ادامه 20 بازیکــن از 25 بازیکن دعوت 
شــده، تمرینات را آغاز مي کنند. جواد کریمی، علی 
رمضانی، محمدطاهر وادی، فاضل پژومان، محمدرضا 
حضرت پور، ابوالفضل قلی پور، محمدرضا موذن، صابر 
کاظمی، امین اسماعیل نژاد، پوریا یلی، بردیا سعادت، 
علی اصغر مجرد، امیرحسین توخته، رضا عابدینی، 
محراب ملکی سرخی، مهدی جلوه، امیررضا سرلک، 
میالد عبادی پور، امیرحســین اسفندیار، اسماعیل 
مســافر، مجتبی میرزاجانپور، امیرحسن فرهادی، 
مرتضی شریفی، میثم صالحی و احسان دانش دوست 
بازیکن دعوت شــده به اردوي اول والیبال هستند. 
البته عبادی پور، شریفی، توخته، سعادت و کاظمی 
پنج لژیونر دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند که 
با تصمیم ســرمربی تیم ملی پس از پایان مسابقات 
باشگاهی و استراحت یک هفته ای به اردوی این تیم 

ملحق خواهند شد. 
    

دوچرخه سواري غرق در بالتكلیفي
از آخرین ماه هاي ســال گذشته چند فدراسیون 
بالتکلیفــي طوالني مدتــي را تجربــه کردنــد. 
فدراسیون هایي که اغلب در بازي هاي آسیایي هانگژو 
نماینده دارند و خطرات زیادي بابت بالتکلیفي باالي 
سر خود دیدند. فدراســیون دوچرخه سواري یکي از 
همین فدراسیون هایي است که نه خبري از برگزاري 
انتخاباتش به گوش مي رســد و نــه حتي وضعیت 
مشــخصي در اساســنامه اش دارد! مهر 1400 که 
محمود رشیدي از ریاست استعفا داد، این فدراسیون 
با سرپرست اداره شد. پس از آن اعالم شد اساسنامه 
جدید فدراسیون ها برای تایید به اتحادیه جهانی ارسال 
شده اما هنوز وضعیت تایید اساسنامه نامشخص است. 
فدراسیون هم اعالم کرده تا زمانی که اساسنامه جدید 
تایید نشود، نمی تواند انتخابات را برگزار کند. در این 
میان دوران سرپرستی رسول هاشم کندی هم طبق 
همین اساســنامه جدید چهــارم فروردین به پایان 
رسیده و وزارت ورزش باید در مورد ادامه کار سرپرست 
تصمیم گیری کند. در تبصره یک ماده 12 اساسنامه 
آمده است:»در صورتی که رییس فدراسیون عزل یا 
مستعفی شده یا بیش از سه ماه غیبت داشته باشد یا به 
موجب آرای مراجع ذی صالح منع ادامه فعالیت داشته 
باشد، رییس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا 
زمان تشکیل مجمع عمومی )حداکثر ظرف 6 ماه( 
تعیین کند.« دوچرخه سواري یکي از رشته هاي حاضر 

در المپیک آسیایي است. 
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