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کامی پرسپولیس با حضور برانکو و یحیی پایان سال ها نا
کامی پرسپولیس در لیگ برتر، درست زمانی که این تیم به حضور  بعد از سال ها نا
در نیمه دوم جدول رده بندی عادت کرده بود، مدیرعامل وقت پرسپولیس در لیگ 
چهاردهم با برانکو ایوانکوویچ به توافق نهایی رسید و سرانجام سرمربی سابق تیم ملی 
به ایران آمد تا در قامت یک ناجی، قرمزها را از بحرانی که به آن عادت کرده بودند، نجات 
دهد. برانکو فقط چند هفته مانده به پایان لیگ چهاردهم به پرسپولیس پیوست و در 
آن هفته ها که قهرمانی و حتی کسب سهمیه آسیایی برای پرسپولیسی ها غیرممکن بود، 
تالش او برای تغییر سبک بازی این تیم به ثمر نشست. پروفسور در فصل بعدی حضور 

خود در جمع سرخپوشان پایتخت تا کسب جام قهرمانی پیش رفت و فقط به دلیل 
تفاضل گل کمتر نسبت به استقالل خوزستان موفق به فتح جام قهرمانی در لیگ 

پانزدهم نشد. دوران طالیی برانکو و پرسپولیس از لیگ شانزدهم آغاز شد. 
این تیم تحت هدایت مربی کروات در لیگ شانزدهم، 

هفدهم و هجدهم موفق به هت تریک قهرمانی 
در لیگ ایران شد و تا فینال جام باشگاه های 

آسیا نیز پیش رفت. سرانجام در پایان فصل 
هجدهم، ماجراجویی برانکو با پرسپولیس 

به پایان خط رسید و حاال هواداران این تیم 
بعد از گذراندن چند سال درخشان در 
لیگ ایران و فخرفروشی به رقبا، نگران 

بازگشت به دوران سیاهی بودند که 
گرچه با حضور برانکو به فراموشی  ا
سپرده شده بود، اما هنوز از یاد 
هواداران دوآتشه این تیم نرفته 
با  برانکو  تلخ  وداع  از  بعد  بود. 
به  کالدرون  گابریل  قرمزها، 
پرسپولیس آمد و در 15 بازی 
روی نیمکت این تیم، عملکرد 

درخشانی از خود به جا گذاشت. 
در  مسابقات  اول  نیم فصل  او 
لیگ نوزدهم را با صدرنشینی به 

اتمام رساند، اما این مربی آرژانتینی 
با  نرسیدن  توافق  به  به دلیل  هم 

و  پرسپولیس  باشگاه  وقت  مدیران 
پرداخت نشدن مطالباتش، این تیم را 

ترک کرد. 

مرد محبوب امروز، مغضوب سرخ ها بود
داستان یحیی با پرسپولیس بعد از رفتن گابریل کالدرون 

از ایران آغاز نشد. یحیی قبل از کالدرون و برانکو شانس حضور 
روی نیمکت پرسپولیس را پیدا کرده بود. 30 آذر 91، روزی بود که 

یحیی به عنوان جایگزین مانوئل ژوزه پرتغالی به طور رسمی معرفی 
شد. یحیی بعد از گذراندن دوران نسبتا موفق در چند تیم مختلف 

از جمله صبای قم، به پرسپولیس پیوست و اتفاقا طی 20 مسابقه ای 
که روی نیمکت سرخ ها نشست، عملکرد خوبی از خود به نمایش 
گرچه گل محمدی طی  گذاشت و فقط در دو دیدار شکست خورد. ا
حضورش از نظر فنی عملکرد قابل قبولی به نمایش گذاشته بود، 

اما باخت به سپاهان در فینال جام حذفی، تلخ ترین روز حضور 
این مربی در پرسپولیس را ساخت. این تلخی البته فقط به دلیل 
که هواداران این تیم  دست نیافتن پرسپولیس به جام نبود، چرا
در سال های گذشته روزهای تلخ تری را پشت سر گذاشته بودند. 
باخت به سپاهان با شکستن بغض کاپیتان مهدوی کیا )در روز 

خداحافظی از فوتبال( برای هواداران پرسپولیس تلخ تر از زهر 
شد. یحیی فرصت بیشتر از دو دقیقه به مهدوی کیا نداد تا 
در آخرین دقایق حضورش در مستطیل سبز، عالوه بر جام، 

جایگاه خود را نیز در دل پرسپولیسی ها از دست بدهد. در نهایت هم یحیی در تاریخ 
18 اردیبهشت 92، برای دومین بار استعفای خود را به محمد رویانیان تقدیم کرد و دوران 

نخست حضورش روی نیمکت سرخ ها را به تلخی به پایان برد.

این بار در نقش یک ناجی
دوران حضور دوباره یحیی در پرسپولیس درست بعد از خروج گابریل کالدرون از ایران 
شروع شد. عملکرد درخشان یحیی گل محمدی در طول 107 مسابقه ای که 
هدایت سرخ ها را بر عهده داشته به قدری تحسین برانگیز بوده که 
کالدرون از ایران،  هواداران پرسپولیس -که بعد از رفتن برانکو و 
نگران آینده تیم خود بودند- حتی دل شان هم برای آن روزها تنگ 
نشده است. او در دوره جدید حضورش روی نیمکت سرخ ها، 
تا به اینجای کار که 16 هفته از لیگ بیست ودوم گذشته، 107بار 
روی نیمکت سرخ ها نشسته و فقط در 6 مسابقه برابر آلومینیوم )دو 
کتور و صنعت نفت شکست خورده است.  (، سپاهان، ذوب آهن، ترا بار
نکته این است که در طول سه فصلی که گل  محمدی هدایت سرخ ها را 
به عهده داشته، فقط آلومینیوم موفق شده است پرسپولیِس او را دو 
مرتبه شکست دهد. پرسپولیس طی این دوران با 20 تیم مختلف از ایران 
تقابل داشته است که تمام آنها حداقل یک بار در برابر این تیم متحمل 
شکست شده اند. حتی تیم هایی مثل شاهین، ملوان و مس کرمان که 
یک بار در این دوران به مصاف سرخپوشان رفته اند هم نتیجه ای جز 

شکست نصیب شان نشده است. 

سربلندی خاص در ورزشگاه آزادی
از مجموع 6 شکستی که سرخ ها در 107 دیدار با سرمربیگری یحیی 
 ) متحمل شده اند، چهار شکست برابر ذوب آهن، آلومینیوم )دو بار
و سپاهان در خارج از خانه رقم خورده است و دو بار هم آنها برابر 
کتور در ورزشگاه آزادی شکست خورده اند. این  ذوب آهن و ترا
در شرایطی است که شکست برابر ذوب آهن در دیداری 
تشریفاتی و زمانی بود که قهرمانی سرخ ها در لیگ 
کتور در هفته  مسجل شده بود. باخت مقابل ترا
هفتم لیگ بیست ودوم نیز در شرایط غیرعادی 
برای قرمزها رقم خورد تا در نهایت بتوان گفت یحیی 

در آزادی، هواداران را همواره راضی نگه داشته است.

برانکو یا گل محمدی، کدام یک پروفسورتر است؟
تا قبل از حضور گل محمدی در پرسپولیس، هواداران این تیم تصور نمی کردند 
کسی بتواند جای ایوانکوویچ را برای آنها بگیرد. برانکو در مجموع 127 مسابقه ای که 
هدایت سرخ ها را در لیگ بر عهده داشته، 73 پیروزی، 37 مساوی و فقط 17 شکست را 
در کارنامه خود ثبت کرده است، اما جالب است بدانید که یحیی در طول این سه فصل و 
طی 107 مسابقه، فقط متحمل 6 شکست شده است. گل محمدی با تداوم حضورش روی 
نیمکت سرخ ها به راحتی در هفته دوم لیگ بیست وسوم، از رکورد برانکو از نظر تعداد 
دفعات حضور روی نیمکت سرخپوشان می گذرد. پرسپولیس با 
سرمربی موفق کنونی خود دو بار قهرمان لیگ شده است و در 
آستانه کسب سومین قهرمانی است. آنها با این مربی به فینال لیگ 
قهرمانان آسیا نیز صعود کردند و در پایان فصل بیست وسوم در صورت 
قهرمانی پرسپولیس، آمار یحیی و برانکو از نظر تعداد کسب جام 
برابر خواهد شد. این آمار شگفت انگیز نشان می دهد مربی ای 
که در ابتدای بازگشتش به پرسپولیس و حتی کسب نخستین 
قهرمانی، زیر سایه نام برانکو مانده و به عقیده بسیاری، به دلیل 
کتیک او، موفق به تکرار قهرمانی شده بود، حاال در آستانه عبور از  پیروی از تا
آمار پروفسور قرار گرفته است. گل محمدی حتی با از دست 
دادن بازیکنان بزرگی مثل لوکادیا در فصل جاری دچار 
چالش نشده است و به درستی، سال هایی را که پرسپولیس 

ک کرده است. متکی به ستاره بود، از یاد هواداران این تیم پا

یحیی، فاتح تمام رکوردهای غیرممکن

  ] فاطمه ابراهیمی [   آمار شگفت انگیز یحیی گل محمدی با پرسپولیس، سبب شده که تیفوسی ترین هواداران برانکو ایوانکوویچ هم دل شان برای این مربی کروات تنگ 
نشود. پرسپولیس بعد از کسب دو قهرمانی با یحیی در لیگ نوزدهم و بیستم، حاال با 35 امتیاز و اختالف 5 امتیازی نسبت به تیم دوم )سپاهان(، در صدر جدول رده بندی 
قرار گرفته است و شاگردان گل محمدی به دنبال فتح سومین جام قهرمانی با این مربی هستند. یحیی در صورت قهرمانی در لیگ بیست ودوم به رکورد برانکو خواهد رسید 

خ ها را بررسی می کنیم. و در ادامه، فرصت عبور از پروفسور را نیز دارد. در این گزارش »شهروند«، روزهای حضور یحیی روی نیمکت سر

، موفقیت را معنا کرد   در ســتایش مردی که بدون القاب پروفســور و امپراتور

 تریبون 

، رییس  علیرضا دبیر
فدراسیون کشتی: من 
به جرات می گویم که نه 
بارسلونا و رئال مادرید 
و نه لیکرز آمریکا و نه 
هیچ تیمی در رشته های 
ورزشی کمپی که ما 
ساختیم را ندارد/ در 
جمهوری اسالمی 
می توان کارهای خوبی 
انجام داد من به این 
موضوع ایمان دارم و 
اعتقاد دارم که می شود/

اگر باور نمی کنید بروید 
و ببینید حرف های 
من این نیست که 
می خواهم خودم را تبلیغ 
کنم نه. کشتی برند 
ایران است و متعلق 
به جمهوری اسالمی 
که مبارکش باشد/ 
برای کمپ تیم ملی 
خشکشویی ایجاد کردم

لئوناردو پادووانی، 
مدافع برزیلی سابق 
 استقالل: من 
می خواستم از افسردگی 
خالص شوم، بنابراین با 
شناگران معلول تمرین 
را شروع کردم/من یک 
مربی دارم و سه روز در 
هفته در استخر تمرین 
می کنم و دو روز در سالن 
بدنسازی، تمرینات وزنه 
برداری انجام می دهم/

رویای من این است که 
در بازی های پارالمپیک 
۲۰۲۴ پاریس شرکت 
کنم/من جزو سه شناگر 
برتر پارالمپیک برزیل 
هستم اما در سطح 
جهانی باید پیشرفت 
کنم/ در حال حاضر این 
فقط یک رویاست

ساکت الهامی، سرمربی 
: استقالل  تیم هوادار
االن مربی دارد و باید به 
او زمان داد/خوشحالم 
که در چند سال گذشته 
جزو گزینه های استقالل 
بوده ام و به عنوان 
هوادار همیشه نتایج 
این تیم را دنبال می 
کردم / سالهایی را هم که 
به عنوان مربی در این 
 تیم حضور 
داشته ام، فراموش نمی 
کنم/االن باید بگویم 
این تیم مربی خوبی به 
نام ساپینتو دارد/ باید 
به او زمان داد تا کارش 
را دنبال کند/ االن تمام 
تمرکزم روی موفقیت 
هوادار است

شهروند| والیبال در سال های اخیر محبوبیت بسیاری 
نزد ورزش دوستان پیدا کرده است. این رشته به واسطه 
موفقیت های بین المللی همچنان یکی از ورزش های 
پرطرفدار است و به همین دلیل سال میالدی شلوغ 
آن قابل توجه است. عالقه مندان به والیبال در سال 
2023 شاهد برگزاری 18 رویداد بین المللی خواهند بود. 
مسابقاتی که قطعا جذابیت های بسیاری خواهند داشت 

و در این گزارش به برخی از آنها اشاره می شود. 
لیگ  ملت های جهان در پیش است

لیگ  مسابقات  رویدادهای 2023  مهم ترین  از  یکی 
ملت های والیبال است که هفته نخست پنجمین دوره 
آن از 16 تا 21 خرداد در ژاپن برگزار می شود. تیم ملی والیبال 
ایران که تجربه حضور در چهار دوره قبلی این رقابت ها را 
کوویچ )2018 و 2019(، والدیمیر آلکنو  به ترتیب با ایگور کوال
گذشته ضمن  )2021( و بهروز عطایی )2022( دارد، سال 
صعود به مرحله نهایی، رتبه هفتم را میان 16 تیم به دست 
آورد و در این رقابت ها از نسل جدید و جوان خود در تیم 
بزرگساالن رونمایی کرد. حاال دوره جدید این مسابقات 
هم با توجه به باتجربه شدن نسل کنونی والیبال جذاب 

است.

اوج جذابیت در انتخابی المپیک
پس از پنجمین دوره لیگ ملت ها، 24 تیم انتخاب شده 
برای حضور در مسابقات والیبال انتخابی المپیک پاریس 
بر اساس رنکینگ جهانی، سیدبندی خواهند شد و این 
موضوع اهمیت عملکرد تیم ها در لیگ ملت های 2023 را 
بیش از پیش افزایش می دهد. با مشخص شدن تیم ها و 
حریفان شان، مسابقات انتخابی المپیک 2024 پاریس از 
تاریخ 8 تا 16 مهرماه به میزبانی ژاپن و چند کشور دیگر که 

در آینده اعالم می شوند، برگزار خواهد شد.
المپیک آسیایی هم داریم

آسیا  قاره  المپیک  نوعی  به  که  آسیایی  بازی های 
کرونا  گذشته به دلیل شیوع  محسوب می شود و سال 
به تعویق افتاد، یکی دیگر از میادین مهم پیش روی 
والیبال  مسابقات  است.  آینده  سال  در  ایران  والیبال 
مردان بازی های آسیایی از 28 شهریور تا چهارم مهرماه و 
رقابت های بخش زنان نیز از 6 تا 15 مهرماه به میزبانی چین 
برپا می شود که با توجه به سیاست های کالن وزارت ورزش 
و جوانان و کمیته ملی المپیک هدف گذاری برای دفاع 
از عنوان قهرمانی 2018 و کسب مدال در این رقابت ها در 

دستور کار والیبال ایران قرار گرفته است.

زنان وارد می شوند
حضور تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی های آسیایی 
یکی از نکات جالب توجه رویدادهای 2023 خواهد بود، 
از انقالب اسالمی، زنان  که برای نخستین بار پس  چرا 
والیبالیست در این رقابت ها حضور پیدا می کنند. تیم 
ملی والیبال زنان ایران معتبرترین مسابقات والیبال زنان 
قاره کهن یعنی رقابت های والیبال قهرمانی زنان آسیا را هم 

پیش رو دارد که از 11 تا 19 شهریور در تایلند برگزار می شود.
سایر رویدادهای مهم والیبال

در سال 2023 عالوه بر برگزاری رویدادهای هر ساله، 
مسابقات قهرمانی دختران و پسران زیر 16 سال آسیا هم 
کشورها فرصت  تا  برگزار خواهد شد  برای نخستین بار 
دنیای  به  خود  استعدادهای  معرفی  برای  بیشتری 
حرفه ای و قهرمانی در والیبال داشته باشند. مسابقات 
از  هم  جهان  جوانان  و  نوجوانان  قهرمانی  والیبال 
رویدادهای مهم سال 2023 برای والیبال ایران محسوب 
می شود. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان نیز از 
برگزار می شود.  کشور بحرین  تیرماه در  تا 25  تاریخ 16 
همچنین در لیگ برتر والیبال ایران باید منتظر مشخص 
شدن تیم های راه یافته به مرحله نهایی و معرفی قهرمان 
باشیم. قهرمان رقابت ها در اردیبهشت ماه عازم بحرین 
خواهد شد تا در جام باشگاه های مردان آسیا شرکت کند و 
در صورت موفقیت، در آذرماه سال بعد به جام باشگاه های 
جهان اعزام  شود. لیگ برتر زنان هم ادامه دارد و قهرمان 
این تورنمنت در اردیبهشت سال بعد به مسابقات آسیایی 

اعزام می شود.

در سال 2023 فقط والیبال ببینید!
مروری بر تورنمنت  های مهمی که بلندقامتان ایران باید در آن شرکت کنند

اقدام ویژه برای نیمکت تیم ملی بسکتبال زنان

یکخارجیغیرمنتظرهبهایرانمیآید
فدراسیون  ]شهروند[ 
گذشته  ماه های  در  بسکتبال 
شکل  و  سر  جدید  مدیریت  با 
ملی  تیم  است.  گرفته  تازه ای 
ماه های  در  ایران  بسکتبال 
خود  به  جدیدی  نسل  گذشته 
راه  و قدم های مثبتی در  دیده 
حاال  است.  برداشته  پیشرفت 
دارند  قصد  فدراسیون  مدیران 

در بخش زنان نیز اقدامات موثری انجام دهند که اولین آن جذب مربی خارجی 
برای تیم ملی زنان است.

گذشته جزو تیم های  تیم ملی بسکتبال پنج نفره زنان ایران در سال های 
گروه B قاره کهن قرار دارد. فدراسیون  قدرتمند آسیا نبوده است. این تیم در 
برنامه هایی در نظر گرفته تا این تیم در آینده بتواند با تیم هایی مثل چین، ژاپن 
و استرالیا رقابت کند. برای رسیدن به این موفقیت یکی از مهم ترین برنامه ها 

استخدام مربی خارجی است.
فتانه ملک، نایب رئیس زنان فدراسیون بسکتبال، در این باره گفت: »برای 
عنوان  به  خارجی  گزینه  یک  با  همکاری  آسیا  قاره  مدعیان  جمع  به  صعود 
سرمربی را در برنامه قرار داده ایم. رایزنی های ابتدایی در این زمینه هم آغاز 
شده است. پیگیریم تا بتوانیم با در نظر گرفتن همه جوانب بهترین گزینه ممکن 

را در اختیار بگیریم.«
او افزود: »در مورد مربی خارجی و جذب آن هنوز به نتیجه قابل استنادی 
زمان  هر  نیست.  مشخص  زمینه  این  در  وضعیت مان  بنابراین  نرسیده ایم، 
جذب مربی خارجی قطعی شود، استارت همکاری را می زنیم و برای حضور در 
نفی  به منزله  خارجی  مربی  جذب  البته  می شویم.  آماده  آسیایی  مسابقات 
نداریم،  شک  داخلی  مربیان  توانایی  به  نیست.  داخلی   مربیان 
اما برای تسریع در روند حرکتی نیازمند گام جهشی هستیم که همکاری با مربی 
کان بهره مند  خارجی الزمه آن است. به طور حتم از دانش مربیان داخلی کما

خواهیم بود.«

غفوری با فوالد فسخ کرد

بازگشتوریابهاستقالل؟!
فصل  پایان  در    ] شهروند   [
تمدیدنشدن  از  بعد  گذشته، 
استقالل  با  غفوری  وریا  قرارداد 
برای  باشگاه  تمایل  عدم  با  که 
همراه  بازیکن  این  با  تمدید 
جواد  درخواست  به  بود، 
آبی ها  سابق  کاپیتان  نکونام، 
در  وریا  پیوست.  فوالد  به 
طول لیگ بیست و دوم در 16 

 مسابقه، 540 دقیقه برای فوالدی ها به میدان رفت، اما در نهایت با تصمیم 
مستقیم جواد نکونام، وریا غفوری و احمد عبداهلل زاده، در فاصله 48 ساعت 
کنار گذاشته  مانده به اتمام فصل نقل و انتقاالت زمستانی از لیست این تیم 

شدند. 
که در ابتدای فصل با جذب ستارگان بزرگ در پی کسب عنوان  جواد نکونام 
قهرمانی در لیگ بیست و دوم بود با مصدومیت بسیاری از بازیکنانش، از کورس 
قهرمانی عقب ماند و در حال حاضر با 21 امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد. 
کردن لیست این تیم، در پی جذب  با خالی  سرمربی فوالدی ها سعی دارد 
مطابق  که  است  درحالی  این  باشد.  دوم  نیم فصل  برای  جدید  بازیکنان 
شنیده ها، استقالل خواهان جذب کاپیتان سابق خود است و به نظر می رسد 
طی ساعات آتی، مدافع سابق فوالدی ها به استقالل بپیوندد تا آخرین دوران 
خود  محبوب  تیم  پیراهن  با  را  سبز  مستطیل  در   حضورش 

به پایان برساند. 

سعودی ها دوباره سر کیسه را شل کردند

عربستانهمبازیرونالدومیشود! مودریچدر
روزهایی  در    ] شهروند   [
درباره  بسیاری  شایعات  که 
پیوستن لیونل مسی به الهالل 
باشگاه  دارد،  وجود  عربستان 
النصر با پیشنهادی خیره کننده 
قصد کرده ستاره بزرگ دیگری را 
به استخدام تیم خود دربیاورد. 
کریس  جذب  از  بعد  النصری ها 
لوکا  دنبال  به  حاال  رونالدو، 

مودریچ افتاده اند و قصد دارند این ستاره کروات را با مبلغی هنگفت به خدمت 
بگیرند!

مودریچ ۳۷ساله تا پایان فصل با رئال مادرید قرارداد دارد و هنوز قراردادش را 
برای فصل بعد تمدید نکرده است و این باعث شده تا النصر به جذب او امیدوار 
باشد. باشگاه عربستانی برای عقد قرارداد دو و نیم ساله با مودریچ پیشنهاد 
سالیانه 100 میلیون یورو به او داده و عجیب است که بازیکنی با این سن و سال 

حاضر باشد این پیشنهاد بسیار خوب را رد کند.
کرده است:  »با  البته نواف اآلسیوی، خبرنگار عربستانی، در این باره اعالم 
مودریچ توافق نهایی صورت گرفته است و این بازیکن راهی النصر خواهد شد تا 
همبازی کریستیانو رونالدو شود.« سایت ورزشی المیدان عربستان هم این خبر 

را تایید کرد و از توافق نهایی با هافبک کروات رئال مادرید گفت.
جالب اینکه النصر تابستان سال قبل هم به جذب مودریچ عالقه داشت، اما 
تیم  پیشنهاد  به  و  بماند  باقی  رئال  در  گرفت  تصمیم  کروات  هافبک  این 
عربستانی پاسخ منفی داد. النصر در فصل جاری لیگ عربستان عملکرد خوبی 
از خود نشان داده است و در صدر جدول رده بندی جای دارد. این تیم با جذب 
کریستیانو رونالدو امیدوار به قهرمانی در لیگ قهرمانان  فوق ستاره ای مثل 

آسیاست.

اتفاق روز

چهره روز

حاشیه روز


