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گروه آسان والیبال

پس از مشــخص شــدن چهره 12 تیم صعود 
کننده به رقابت های والیبال المپیک 2020 توکیو، 
گروه بندی این مسابقات نیز اعالم شد. به این ترتیب 
تیم ملی والیبال ایران در گروه اول این مســابقات 
با تیم های ژاپن، لهســتان، ایتالیا، کانادا و ونزوئال 
همگروه شد. در گروه دوم نیز تیم های برزیل، آمریکا، 
روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس حضور دارند. از هر 
گروه چهار تیم به مرحله باالتر صعود خواهند کرد و در 
مرحله دوم به صورت ضربدری با هم رقابت می کنند. 
با توجه به این گروه بندی باید گفت که ایران در گروه 
خوبی است و با نگاهی به همگروهی ها این انتظار که 
جزو چهار تیم صعودکننده باشد، زیاد نیست و بعید 

به نظر می رسد که این اتفاق نیفتد.
     

اردو در پاریس تا مسابقه
تیم ملی کاراته کشــورمان که سال 2020 را با 
درخشش فوق العاده در اولین مرحله لیگ کاراته وان 
سری آ به میزبانی سانتیاگوی کشور شیلی با کسب 
پنج مدال طال و یک برنز آغاز کرد، ظهر روز گذشته 
وارد پاریس فرانسه شد تا اردوی یک هفته ای را در 
این کشور برپا کند. پس از آن ملی پوشان در اولین 
مرحله لیگ برتر که به میزبانی این کشور 4 تا 6 بهمن 
برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. این در حالی 
است که سمانه خوشقدم، سرمربی تیم ملی بانوان 
به همراه رزیتا علیپور و سارا بهمنیار صبح امروز وارد 
تهران می شوند تا پس از اخذ روادید کشور فرانسه، 

به اردوی تیم ملی کاراته ملحق شوند.
     

هندبال جهانی می شود؟
تیم ملی هندبال ایران بعد از اردویی یک هفته ای 
در ترکیه و انجام سه بازی دوستانه مقابل تیم های 
باشگاهی این کشور، صبح روز گذشته راهی کویت 
محل برگزاری نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی 
مردان آســیا شــد. این رقابت ها از روز پنجشنبه 
26 دی و با حضور 1۳ تیم در کویت برگزار خواهد 
شــد و تا روز ۷ بهمن ادامه دارد. تیم ایران در گروه 
نخست با تیم های بحرین و نیوزیلند همگروه است. 
همچنین در روه B تیم های قطر، ژاپن و چین، در 
گروه C  کره جنوبی، عربستان و استرالیا و در گروه 
D کویت، امارات، عراق و هنگ کنــگ قرار دارند. 
هندبالیســت های ایران در نخستین بازی ساعت 
9:۳0 جمعه به مصاف نیوزیلند می روند و در دومین 
مسابقه ســاعت 12:۳0 شــنبه برابر بحرین قرار 
خواهند گرفت. این مســابقات همچنین انتخابی 

جام جهانی نیز هست.
    

پرواز منتخبان به ایتالیا
مســابقات بین المللی ماتئو پلیکونه ایتالیا که 
جزو مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی 
محسوب می شــود، روزهای 25 تا 28 دی در شهر 
رم ایتالیــا برگزار می شــود و تیــم منتخب ایران 
نیز صبــح امروز راهــی این رقابت ها شــد. بهنام 
احســان پور در 65 کیلوگــرم، یونــس امامی در 
۷4 کیلوگرم، محمدحســین محمدیــان در 9۷ 
کیلوگرم و امیرحسین زارع در 125 کیلوگرم ترکیب 
تیم ملی ایران در این دور از مســابقات را تشکیل 
می دهند. غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی 
هدایت آزادکاران را بر عهده دارد. بر اســاس برنامه 
این مسابقات، رقابت های اوزان 9۷ و 125 کیلوگرم 
روز جمعه و رقابت های اوزان 5۷، 61، 65، ۷0، ۷4، 

۷9، 86 و 92 کیلوگرم روز شنبه برگزار خواهد شد.
     

تفتیان با گای تا المپیک
حسن تفتیان دونده سرعت ایران که جواز حضور 
در المپیک 2020 توکیو را دارد، مدت هاســت در 
انتظار است تا به اردوی خارجی اش برسد. او در این 
مدت در ورزشگاه امام رضای مشهد تمرین می کرد و 
چند باری هم با گالیه از شرایطش، خواستار برقراری 

اردوی خارجی شد.
 درنهایت در جلســه هماهنگی فدراســیون 
دوومیدانی با حسن تفتیان مقرر شد در سریع ترین 
زمان ممکــن، برنامه هــای این دونــده با هدف 
آماده ســازی برای حضور پرقــدرت در بازی های 
المپیک 2020 توکیو در دستور کار فدراسیون قرار 
گیرد. در این جلسه همچنین مفاد قرارداد »اونتانون 
گای« مربی فرانسوی تفتیان، زمان بندی برنامه های 
اردوهای تدارکاتی در کمپ اینسپ پاریس، جذب 
ماســاژور و فیزیوتراپ و حضور در چند مســابقه 

بین المللی تور IAAF در اروپا بررسی شد.  

منهای فوتبال

آریا طاری

حفظ یحیــی گل محمدی و 
جذب سروش رفیعی، دو موفقیت 
بزرگ تابستانی برای شهرخودرو 
بود اما این تیم ظرف چند ساعت، 
هر دو نفر را در پنجره زمستانی 
نقل و انتقاالت از دست داد. این 
اتفاق برای تیمی که نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آســیا خواهد 
بود، کمــی نگران کننده به نظر 
می رسد. روز پایانی نقل و انتقاالت 
نیم فصل در فوتبــال ایران، به 
سبک فوتبال انگلیس تا آخرین 
لحظات پر از خبــر و ماجرا بود. 
هرچند که هنوز هم پرونده نقل 
و انتقاالت کامال بســته نشده و 
باشگاه ها همچنان به دنبال جذب 

گزینه های آزاد خارجی هستند.

 یحیی و پرسپولیس؛
 با چند ماه تاخیر

قبل از شروع فصل، یحیی گزینه 
اصلــی قرمزهــا برای جانشــینی 
برانکو بود اما این انتقــال آن روزها 
ســر نگرفت و این مربــی، حاال قرار 
 اســت جانشــین گابریل کالدرون 

شود. 
شــهرخودرو باز هــم تمایلی به 
جدایی سرمربی اش در آستانه اولین 
حضور رســمی فوتبال مشــهد در 
لیگ قهرمانان نداشــت اما این بار با 
فشارهای بیرونی، به این کار رضایت 
داد. فشارهایی که حاال به موضوعی 
جنجال برانگیز در فوتبال ایران بدل 

شده اند. 
گل محمــدی بــدون تردیــد، 
خبرســازترین چهره در روز پایانی 

نقل و انتقاالت بود.

 سروش رفیعی؛ ستاره جدید 
کهکشانی ها

همزمــان بــا جدایــی یحیــی از 
شــهرخودرو، ســروش رفیعــی نیز 
قراردادش را با این باشــگاه فسخ کرد. 
رفیعــی روزهای خوبــی را در این تیم 
پشت سر نگذاشت و در مشهد، هیچ وقت 
به اوج آمادگی نرســید. او حــاال برای 
امیرقلعه نویی در سپاهان توپ خواهد زد. 
طالیی ها یکی از موفق ترین تیم های نقل 
و انتقاالت بوده اند و حاال با ترکیبی کامال 
کهکشانی، در انتظار شروع نیم فصل دوم 

لیگ هستند.
ایبینی؛ لطفا گل بزن!

قرارداد وینگر جدید استقالل، هنوز 
»رسما« امضا نشده اما سفر او به تهران 
در روز پایانی نقل و انتقاالت، نشــان از 
جدی بودن این معاملــه دارد. ایبینی 
در چند سال گذشــته، هیچ وقت یک 

گل زن تمام عیار نبوده و پس از چند فصل 
کابوس وار، حــاال در یک قدمی فوتبال 
ایران قرار دارد. آبی ها امیدوارند این خرید 
خارجی، نتیجه بخش باشد و این بازیکن 
استرالیایی با اصالت نیجریه ای، در لیگ 

برتر ایران از بحران فاصله بگیرد.
فرشاد؛ شکاِر نکو

درست به همان اندازه که بازگشت 
فرشــاد احمدزاده به پرســپولیس 
»ناگهانی« اتفاق افتاد، فسخ قرارداد 
او نیز هواداران باشگاه را غافلگیر کرد. 
ظاهرا فرشــاد در تفکرات سرمربی 
جدید جایــی نداشــت. هرچند که 
یحیی عمال این موضوع را رد کرد. مرد 
شماره 10 پرسپولیس، فصل جدید را 
زیر نظر جواد نکونام در باشگاه فوالد 
ســپری خواهد کرد. او امیدوار است 
در فوالد دوباره به فرم گذشــته اش 

برگردد.

دوباره خلعت، دوباره مشهد
عــوض کــردن تیــم، یکــی از 
سرگرمی های همیشــگی محمدرضا 
خلعتبــری اســت. او نمی تواند زمان 
زیادی را در یک باشــگاه سپری کند. 
این مهره پرتجربه که فصل گذشــته 
درست در چنین مقطعی از شهرخودرو 
به ذوب رفت و بالفاصله ادامه فصل را با 
مصدومیت از دست داد، حاال یک سال 
بعد از ذوب به مشــهد برگشته تا دوباره 
برای شــهرخودرو بازی کنــد. امضای 
قرارداد دو و نیم ساله با بازیکن ۳6 ساله 
نیز، از آن دست اتفاقاتی است که تنها در 

فوتبال ایران رخ می دهند.
سرگیجه با سجاد

هیچ کس نفهمیــد در آخرین روز 
نقل و انتقاالت، دقیقــا چه اتفاقی برای 
سجاد آقایی افتاد. ابتدا گفته شد که او به 
صورت قرضی تا پایان فصل به ذوب آهن 
رفته و حتی تصویــری از این بازیکن با 
پیراهن باشگاه جدیدش نیز منتشر شد 
اما این قرارداد در نهایت شــکل نگرفت 
و اســتقاللی ها، بازیکن جوان شان را از 
دســت ندادند. البته هنوز هم احتمال 
انتقال سجاد آقایی به باشگاه اصفهانی 
وجود دارد. چراکه ظاهــرا یک قرارداد 

داخلی نیز میان آنها امضا شده است.
سایپا دیگر جوان نیست

تیم ابراهیم صادقی که در نیم فصل 
اول، جوان ترین تیم لیگ برتر به شمار 
می رفت، در آخرین روز از نقل و انتقاالت 
به همه نشان داد که قصد دارد سیاستش 
را عوض کنــد. آنها در ســاعات پایانی 
نقل و انتقاالت، چهــار خرید جدید و 
سرشناس داشتند. سایپا مرتضی آقاخان، 
صادق بارانی، محمد اکبرمنادی و خالد 
شفیعی را جذب کرد تا یکی از پرکارترین 
تیم های ددالین نقــل و انتقاالت لقب 

بگیرد.

انفجار پارس جنوبی
پنجره نقل و انتقاالت پارس جنوبی تا 
آخرین روز بسته بود اما به محض باز شدن 
این پنجره، باشــگاه پنج بازیکن جدید 
جذب کرد. امین منوچهری، آدام همتی، 
فرید محمدی زاده، میالد باقری و میالد 
خدایی اصل خریدهای پــارس در روز 
پایانی نقل و انتقاالت بودند. بازیکنانی 
که البته بیشترشــان در فهرست مازاد 

باشگاه های قبلی قرار داشتند.
 حسین و محمد؛ دو فسخ 

پرسروصدا
محمد قاضی و حســین ماهینی، 
در پرسپولیس »یحیی گل محمدی« 
همبازی بودند. حاال کــه یحیی دوباره 
به پرسپولیس برگشته، هر دو بازیکن 
از تیم های شان جدا شده اند. قاضی بعد 
از روزهای بدی که در نســاجی داشت، 
قراردادش را فسخ کرد و پرسپولیسی ها 
نیز با تصمیمی غیرمنتظــره، یکی از 
دو مدافع راست شــان و البتــه یکی از 
کاپیتان های تیم ملی را در لیست مازاد 
قرار دادند و قرارداد او را فسخ کردند. این 
در حالی بود که گفته می شد این بازیکن 
قرار اســت در نیم فصل دوم نیز با تیم 

ادامه بدهد.
هنوز منتظریم!

اگرچه پنجره نقل و انتقاالت بسته 
شــده اما جابه جایی مهره هــای آزاد 
همچنان ادامه دارد. فسخ قراردادها در 
پرسپولیس نشــان می دهد این تیم به 
خرید حداقل یک گزینه جدید امیدار 
است. گزینه ای که شاید آنتونی استوکس 
باشــد. میلیچ نیز به آبی ها وعده داده 
که همین روزها به تهــران برمی گردد. 
موضوعی که شاید خرید بازیکن جدید 
در استقالل را منتفی کند. شهرخودرو 
نیز احتماال به زودی بــا یک یا دو مهره 

خارجی به توافق نهایی خواهد رسید.

10 سکانس ویژه از ددالین نقل و انتقاالت لیگ برتر

بمب های لحظه آخری!

اتفاق روز

چهره به چهره

مرحله گروهــی رقابت های زیر 2۳ ســال 
قهرمانی آســیا برای امیدهای ایــران، امروز به 
پایان خواهد رسید. در دو بازی همزمان امروز، 
تیم ملی امیــد ایران با چین روبه رو می شــود و 
امیدهای کره جنوبی نیز با امیدهای ازبکستان 
مسابقه می دهند. تیم حمید استیلی عمال دیگر 
هیچ شانسی برای »ســرگروهی« ندارد و شاید 
تنها با یک »معجزه« بتوانــد از این مرحله عبور 
کند. امیدهای ایران در مســابقه اول، به تساوی 
برابر ازبکستان رضایت دادند و در مسابقه دوم، 
نتیجه را به کره جنوبی واگذار کردند. تیم امید 
به ویژه در خــط دفاعی، ضعف هایــی دارد که 
همچنان برطرف نشده باقی مانده اند. در همین 
فصل از لیگ برتر، مدافعان جوان زیادی خوش 

درخشــیده اند اما در تیم حمید استیلی، امید 
نورافکن به شکل حیرت آوری در پست تخصصی 
مدافع میانی بازی می کند. شــاید این، تفاوت 
مربیان را به وضوح نشان بدهد. مهدی قائدی که 
زیر نظر آندره آ استراماچونی یک ستاره تمام عیار 
بوده، در تیم استیلی به یک مهره خنثی تبدیل 
شده است. محمد محبی نیز که زیر نظر قلعه نویی 
به یکی از بهترین های لیگ برتر تبدیل شده، در 
تیم امید نمایش های بسیار ضعیفی داشته است. 
تیم امید تیمی هماهنگ، فرصت طلب، جنگنده 
و با روحیه نیست اما باید امیدوار باشیم که امروز 
با شانس و اتفاق، بتواند از این مرحله عبور کند. 
خیلی ها باور دارند که این تیم در رقابت های زیر 
2۳ سال آسیا، »خوب« بازی کرده اما در حقیقت 

امیدها در دفاع پراشــتباه و در حمله، بی دقت 
بوده اند. اللهیار صیادمنش به عنوان مهم ترین 
ستاره تیم، با خالقیت های کامال فردی اش چند 
موقعیت خوب برای امیدها ساخته اما در ترکیب 
تیم حمید استیلی، نظم و تاکتیک ویژه ای دیده 
نمی شود. امیدها برای رد شدن از دور گروهی، 
باید تیم ملی چین را حتمــا از پیش رو بردارند. 
شکست دادن چینی ها برای عبور از این مرحله 
ضروری است اما »کافی« نیست. چراکه ممکن 
است حتی در صورت پیروزی امیدها نیز، این تیم 
راهی به دور حذفی پیــدا نکند. چین تا امروز در 
این رقابت ها نه گلی به ثمر رسانده و نه امتیازی 
به دست آورده است. شکست دادن این حریف، 
شاید کار چندان دشــواری نباشد اما این اتفاق 
به معنای صعود از این مرحله نیست. اگر ایران، 
چین را شکست بدهد چهار امتیازی می شود و 
حتی در صورت »تســاوی« در دیدار همزمان، 
این ازبکستان و کره هستند که راه شان را به طرف 

مرحله بعدی هموار می کنند. در واقع برای صعود 
تیم ملی، این تیم باید چین را شکست بدهد و در 
بازی همزمان نیز کره جنوبی، از پس ازبکستان 
بربیایــد. از آن جایی که صعود کــره به دور بعد 
قطعی شــده، بعید به نظر می رسد که آنها برای 
بردن ازبکســتان به آب و آتش بزنند. در واقع در 
آن جدال، »تساوی« نتیجه ای ایده آل برای هر 
دو تیم به شمار می رود و احتماال همان نتیجه نیز 

رقم خواهد خورد. امیدها نباید ناامید باشند و باید 
تا آخرین لحظه، به تالش ادامه بدهند اما حقیقت 
این اســت که آنها در دو بازی کلیــدی قبلی، 
بهترین فرصت را برای صعود از دســت داده اند. 
این تیم امروز برای صعود به چیزی شبیه معجزه 
نیاز دارد اما حتی اگر این معجزه هم اتفاق بیفتد، 
استیلی و شاگردها برای رسیدن به المپیک، دو 

پیروزی دیگر هم می خواهند.

آریا رهنورد

دومین دوران کاری در پرسپولیس، تفاوت های بسیار بزرگی 
با اولین دوره دارند. در آن مقطع، او به عنوان دستیار مانوئل ژوزه، 
فرصت سرمربیگری تیم را بعد از جدایی مرد پرتغالی به دست 
آورد اما حاال یحیی به عنوان یک مربی پرتجربه به این تیم برگشته 
است. در آن مقطع، گل محمدی مرد اول نیمکت تیمی بود که از 
آخرین قهرمانی اش چندین سال می گذشت اما حاال او با هدف 
پوکر قهرمانی به تیم اضافه شده است. همه چیز با گذشته متفاوت 
است و انتظارات از این مربی نیز متفاوت خواهد بود. این دومین 
و شاید »آخرین« شانس او برای اثبات توانایی هایش به عنوان 

سرمربی باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس است.
 مدیریت مهره های بزرگ

آن چه اولین تجربه سرمربیگری یحیی در پرسپولیس را به 
بن بست کشاند، ناکامی این مربی در تعامل با بازیکنان بزرگ تیم 
بود. رفتار او با مهدوی کیا و چند بازیکن سرشناس دیگر، عمال 
تیم را در معرض حواشــی بزرگ قرار داد و در نهایت آن تیم، در 
فینال جام حذفی شکســت خورد. گل محمدی حاال سرمربی 
تیمی اســت که یکی از گرانقیمت ترین و بهترین ترکیب های 

فوتبال ایران را در اختیار دارد. تا امروز، برخی بر این باور بوده اند 
که یحیی، از اتوریته الزم برای کار کردن در باشگاه های بزرگ 
و پرهیاهو برخوردار نیست. این فرضیه یک بار در پرسپولیس 
به اثبات رسیده و حاال گل محمدی برای نتیجه گرفتن در تیم 
جدیدش، باید با آن بجنگد. او نسبت به گذشته، تجربه به مراتب 
بیشتری دارد اما در همه این سال ها، هدایت تیم های پرستاره را بر 
عهده نگرفته و حاال در پرسپولیس، چالش تازه ای را تجربه خواهد 
بود. اگر او این ماموریت را با موفقیت پشت سر بگذارد و بازیکنان 
سرشناس تیم را به درستی مدیریت کند، یک قدم رو به جلوی 

کلیدی در مسیر مربیگری اش برداشته است.
حل مشکل گل زنی

گل زنی، کلیدی ترین مشکل قرمزها در نیم فصل اول لیگ 
برتر بوده است. پرسپولیس در نقل و انتقاالت نیم فصل، اوساگونا 
را به خدمت گرفته اما خرید این بازیکــن نمی تواند به تنهایی 
مشکالت هجومی تیم را حل کند. جالب اینکه خود یحیی نیز در 
شهرخودرو با چنین معضلی دست و پنجه نرم کرده است. تیم او 
در 16 مسابقه نیم فصل اول لیگ، تنها 1۳ گل به ثمر رساند. این 
عدد برای پرسپولیس 20 گل بود. قرمزها برای قهرمانی در کنار 
حفظ آمار درخشان دفاعی، باید در خط حمله به مراتب آماده تر 

و گل زن تر ظاهر شوند. کمک به اوج گرفتن مهره های هجومی 
فعلی تیم در کنار اســتفاده از نفرات جدید، شاید این مشکل را 
در تیم یحیی کمرنگ کند. علی علیپور در مجموع، فصل خوبی 
را پشت سر نگذاشته اما شاید سرمربی جدید، اعتماد به نفس از 
دست رفته را دوباره به این بازیکن برگرداند. عالوه بر این، یحیی 
باید کیفیت باالی نفراتی مثل ترابی را نیز حفظ کند و به بهترین 

شکل از آنها در تیمش بهره ببرد. 
بازی زیبا

در فوق العاده بودن نتایــج گابریل کالدرون، تردیدی وجود 
ندارد اما تیم او تقریبا هیچ وقت فوتبال زیبایی ارائه نکرد. البته که 
نمایش های فصل آخر برانکو نیز نسبت چندانی با فوتبال زیبا و 
شورانگیز نداشت. حاال هواداران پرسپولیس امیدوارند یحیی، 
فوتبال مدرن و تماشایی را با خودش به این باشگاه بیاورد. اساسا 
وقتی سرمربی یک تیم »صدرنشین« می شوید، انتظارها از شما 
تنها به نتیجه محدود نخواهد بود. تیم های گل محمدی در این 
سال ها، همیشه فوتبالی مالکانه، رو به جلو، دلچسب و پرموقعیت 
را ارائه داده اند و حاال که او در پرسپولیس ابزار کافی را برای ارائه این 
بازی در اختیار دارد، همه در انتظار تماشای نمایش های جذاب 
این تیم هستند. تیمی که باید هم خوب نتیجه بگیرد و هم خوب 

فوتبال بازی کند. 
نیمکت قدرتمند

ســرمربی جدید سرخپوشــان، هنوز نفرات مدنظرش را 
برای نیمکت تیم معرفی نکرده است. او برای نتیجه  گرفتن در 

پرســپولیس، به یک کادر فنی قدرتمند نیاز خواهد داشت. از 
دست دادن کریم باقری، می تواند یک اشتباه نابخشودنی تلقی 
شود. کریم در این سال ها یکی از عوامل مهم موفقیت پرسپولیس 
بوده است. دستیاری که بدون حاشیه به کارش ادامه می دهد، 
نقش یک بزرگ تر را برای بازیکنان بازی می کند و هرگز به دنبال 
»جانشینی« سرمربیان پرسپولیس نیست. احتماال همان کادری 
که در شهرخودرو همراه یحیی هستند، در پرسپولیس نیز او را 
همراهی خواهند کرد. این مربی در مشهد، از داوود فنایی به عنوان 
مربی گلرها استفاده می کرد. مردی که خودش چند سال روی 
خط دروازه پرسپولیس حضور داشت. حمید مطهری نیز یکی 
دیگر از دستیارهای یحیی در مشــهد بوده که سابقه حضور در 
پرسپولیس پروین را دارد. در کنار همه این چهره های آشنا، شاید 

یک مربی بدنساز خارجی نیز برای این تیم مفید باشد.
حداقل یک جام

هواداران پرسپولیس در این ســال ها به گرفتن جام های 
مختلف عادت کرده اند و اصال دوست ندارند که به هر دلیلی، 
ناچار به ترک این عادت باشــند. قرمزها این فصل هم شرایط 
ایده آلی برای بردن حداقل یک جام دارند. این تیم در جمع چهار 
تیم نهایی جام حذفی قرار گرفته و در لیگ برتر نیز صدرنشین 
است. گرفتن حداقل یک جام در این فصل، می تواند به دوران 
حضور یحیی روی نیمکت سرخ ها تداوم ببخشد. اگر او این بار 
هم بدون جام بماند، بعید نیســت خیلی زود اعتماد هواداران 

باشگاه را از دست بدهد.

فوتبال، المپیک و اما و اگرهای همیشگی

آخرین امید!

پنج کار مهمی که یحیی باید در پرسپولیس انجام بدهد

تنها دو بار زندگی می کنیم!  
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