
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 سهراب در رشت
کیانوش در کرمانشاه

اردوی تیــم ملی وزنه برداری بــرای حضور در 
مسابقات گزینشــی المپیک غرب آسیا و قهرمان 
آسیا در حالی در تهران سپری می شود که سهراب 
مرادی دور از تیم ملی و به تنهایی به رشت رفته و آنجا 
تمریناتش را پیگیری می کند. پیش از این گفته شده 
بود مرادی بعد از مســابقات جام فجر به اردو اضافه 
می شــود اما او تنها چند روز و پیش از آغاز مرحله 
جدید اردوی تیم ملی در آزادی تمرین کرد و پس از 
آن به رشت رفت. کیانوش رستمی هم در کرمانشاه 
به سر می برد و اخیرا هم دچار کشیدگی همسترینگ 
شده است. برای مسابقات غرب آسیا اسامی سهراب 
مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی و رضا بیرالوند 
رد شده است. تیم مردان و بانوان ایران سه شنبه هفته 
آینده راهی دوبی می شوند و این در حالی است که 
گفته می شود به احتمال زیاد سهراب راهی غرب 

آسیا نمی شود.
    

خسروی جای علی نژاد آمد
21 آذر سال جاری بود که با حکم وزیر ورزش و 
جوانان، مهدی علی نژاد به  عنوان سرپرست معاونت 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه 
انتخاب شد و روز سه شنبه 29 بهمن با سپری شدن 
حدود دو ماه از سرپرستی او، حکم معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارت خانه از سوی 
مسعود سلطانی فر صادر شــد. علی نژاد همزمان با 
گرفتن حکم جدیدش اســتعفایش از فدراسیون 
ووشو را نیز اعالم کرد. در همین راستا روز گذشته 
مسعود سلطانی فر علیرضا خســروی را به عنوان  
سرپرست فدراسیون ووشو منصوب کرد. فدراسیون 
ووشو سال ها تحت مدیریت علی نژاد کارنامه موفق و 
پر از افتخاری را به دست آورده است. حال باید دید با 
رفتن علی نژاد به وزارتخانه این روند برای ووشو ادامه 

پیدا می کند یا نه.
    

ژیمناستیک المپیکی می شود؟
بعد از کش و قوس های فراوان در خصوص صادر 
شدن روادید ملی پوشان ژیمناستیک ایران، باالخره 
تیم ملی ایران توانست با درخواست و پیگیری کمیته 
ملی المپیک، خود را به یکی از مســابقات انتخابی 
المپیک )جام جهانی استرالیا( که امتیاز آن برای 
ورزشکاران مهم است برساند. جام جهانی ملبورن 
از امروز )پنجشنبه( آغاز خواهد شد و تا چهار اسفند 
ادامه می یابد. مهدی احمدکهنــی در دارحلقه و 
سعیدرضا کیخا و عبدا... جامعی در خرک حلقه برای 
رساندن خود به کاروان المپیک مسابقه خواهند داد. 
هدایت این تیم بر عهده رضا خیرخواه اســت. زهرا 
اینچه درگاهی رییس فدراسیون ژیمناستیک نیز 
برای ایجاد انگیزه در ملی پوشــان جهت المپیکی 
شــدن، وعده پاداش 50 میلیونی داده است. حال 
باید دید سرانجام ژیمناستیک ایران از المپیک سر 

درمی آورد یا نه.
    

پیشنهاد به  FINA؛ رقابت در مسکو
به دنبال لغو مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی 
المپیک در قزاقستان به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
تصمیم به دادن سهمیه المپیک به قزاقستان به عنوان 
تیم قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا، فدراسیون 
ایران و سپس کمیته ملی المپیک بالفاصله اعتراض 
خود را نسبت به این ماجرا نشــان دادند.  در همین 
راستا چندی پیش مسئوالن فدراسیون شنای ایران 
خواهان برگزاری دیدار انتخابی شــده اند؛ در بسته 
پیشنهادی فدراسیون ایران آمده که تیم های ایران 
و قزاقستان در کشور ثالث با هم روبه رو شوند. به نظر 
می رسد مسکو، محل مورد توافق طرفین برای این 
موضوع باشد و زمان احتمالی برگزاری این مسابقه 

هم اواسط اسفندماه است.
    

تست دوپینگ مثبت هدایت
بعد از شکست مشکوک بهروز هدایت در جریان 
رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی آســیا حرف و 
حدیث های ضد و نقیضی دراین خصوص منتشر شد، اما 
گفته می شود نمونه اولیه تست دوپینگ این کشتی گیر 
مثبت اعالم شده است. بعد از قهرمانی هدایت در جام 
تختی نمونه های گرفته شده از نفرات برتر این مسابقات 
برای انجام آزمایشات تکمیلی به آزمایشگاه کلن آلمان 
ارسال شد که گفته می شود جواب اولیه این آزمایشات 
به فدراسیون ارسال شده و نمونه هدایت نیز مثبت بوده 
اســت. این موضوع بعد از اعزام تیم ملی به مسابقات 

قهرمانی آسیا به اطالع کادر فنی رسیده است.

منهای فوتبال

تیم کشــتی فرنگی ایران با کسب 
5 مدال طال، یک نقــره و ۳ برنز عنوان 
قهرمانی ســی امین دوره رقابت های 
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در کشور 

هند را بدست آورد.
سی امین دوره رقابت های کشتی 
فرنگی قهرمانی آســیا روزهای 29 و 
۳0 بهمن ماه در شــهر دهلی نو کشور 
هندوستان برگزار شد که در پایان تیم 
ایران با 5 مدال طــالی پویا ناصرپور در 
وزن 55 کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در 
وزن ۷2 کیلوگرم، مهدی ابراهیمی در 
وزن ۸2 کیلوگرم، محمدهادی ساروی 
در وزن 9۷ کیلوگــرم و امین میرزازاده 
در وزن 1۳0 کیلوگرم، یک مدال نقره 
پژمان پشــتام در وزن ۷۷ کیلوگرم و 
۳مدال برنز مهدی محسن نژاد در وزن 
۶0 کیلوگرم، میثم دلخانــی در وزن 

۶۳کیلوگرم و حســین اسدی در وزن 
۶۷ کیلوگرم و کسب 190 امتیاز به مقام 

قهرمانی دست یافت.
نتایج کشــتی گیران کشورمان به 

شرح زیر است:
در وزن 55 کیلوگــرم پویا ناصرپور 
پس از استراحت در دور نخست در دور 
دوم مقابل دونگ هیــوک وون از کره 
جنوبی با نتیجه 9 بــر صفر به پیروزی 
رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی 
در این مرحله در یک کشتی نزدیک با 
نتیجه ۸ بر ۷ آروجان حاالکورکی از هند 
را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال 
شــد. ناصر پور در دیدار پایانی با نتیجه 
۸ بر صفر از سد جسوربک اورتیبکوف 
از ازبکســتان گذشــت و به مدال طال 

دست یافت.
در وزن ۶0 کیلوگرم مهدی محسن 

نژاد پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با نتیجه 9 بر یک کــرار البدهان از 
عراق را از پیش رو برداشــت وی در دور 
بعد و در مرحله نیمــه نهایی در مصاب 
با ژولمان شارشــنبکوف دارنده مدال 
نقره جهان از قرقیزستان با نتیجه 9 بر 
2 مغلوب و راهی دیدار رده بندی شد. 
وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ آدیوس 
ســلطانگالی دارنده مدال برنز جهان از 
قزاقستان را مغلوب کرد و صاحب مدال 

برنز شد.
در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی 
پس از اســتراحت در دور اول، در دور 
دوم با نتیجه 9 بر صفر یوشیکی یامادا 
از ژاپن را مغلــوب کرد و به مرحله نیمه 
نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل 
المورات تاسمورادوف دارنده مدال برنز 
المپیک و نقره و برنز جهان از ازبکستان 

با نتیجه 10 بر یک مغلوب شد و به دیدار 
رده بندی رفت. دلخانی در این دیدار با 
نتیجه 2 بر صفر یرنور فیتداخمتوف از 
کشور قزاقستان را شکست داد و صاحب 

مدال برنز شد.
در وزن ۶۷ کیلوگرم حسین اسدی 
در دور نخست مقابل زین الدین قمراف 
از تاجیکستان با نتیجه 9 بر یک پیروز 
شد وی در دور بعد عادیل خان ساتایف 
از قزاقستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب 
کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در 
این مرحله با نتیجه 5 بر یک مغلوب ریو 
هان ســو قهرمان جهان از کره جنوبی 
شد و به دیدار رده بندی رفت. اسدی در 
دیدار رده بندی تسوچیکا شیمویامادا از 
ژاپن  را با نتیجه 5 بر ۳ مغلوب کرد و به 

مدال برنز دست یافت.
در وزن ۷2 کیلوگرم امین کاویانی 

نژاد پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با نتیجه ۸ بر صفر یان چن از چین 
تایپه را شکســت داد و به مرحله نیمه 
نهایی رفت. وی در این مقابل روسالن 
تساریف از قرقیزستان با نتیجه ۳ بر صفر 
مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شــد. 
کاویانی نژاد در دیدار پایانی با نتیجه ۸ 
بر صفر ابراگیم ماگمدوف از قزاقستان 
را شکست داد و به مدال طال دست یافت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم پژمان پشتام 
در دور نخست با نتیجه ۳ بر یک از سد 
بهزاد عمراف از ازبکستان گذشت وی 
در دور بعد با نتیجه 9 بر صفر مصلح الدین 
اوروکوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و 
به مرحله نیمه نهایــی راه یافت. وی در 
این مرحله در مصاف بــا رنات الیاز اولو 
از قرقیزستان با نتیجه 5 بر صفر پیروز و 
به دیدار فینال راه یافت. پشتام در دیدار 
فینال در مصاف با تمرالن شادوکایف 
دارنده مدال برنز زیر 2۳ سال جهان از 
قزاقستان با نتیجه 10 بر یک مغلوب شد 

و به مدال نقره رسید.
در وزن ۸2 کیلوگرم که ۷ کشــتی 
گیر حضور دارند مســابقات به صورت 
دوره ای و در دو گروه برگزار شد و مهدی 
ابراهیمی در گروه A  در دور نخســت 
با نتیجه ۳ بر صفــر یوگنی پولیوادوف 
از قزاقســتان را مغلوب کرد وی در دور 
بعد با نتیجه 5 بر 2 ساتوکی موکایی از 
ژاپن را مغلوب کرد و در دور بعد مقابل 
سینگ هارپرت از هند با نتیجه ۷ بر صفر 
به برتری دست یافت و بعنوان سرگروه 
به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ابراهیمی 
در این دیدار با نتیجه ۶ بر 5 جالگاسبای 
بردی موراتوف دارنده مدال برنز جهان 
از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی دیدار 
فینال شد. وی در این دیدار با نتیجه ۳ بر 

یک جون هیونگ چوی از کره جنوبی 
را از پیش رو برداشــت و صاحب مدال 

طال شد.
در وزن ۸۷ کیلوگرم بهروز هدایت 
پس از استراحت در دور اول، در دور دوم 
با نتیجه ۶ بر ۶ از سد رستم آساکولوف 
دارنده مدال نقره و برنز جهان و قهرمان 
آسیا از ازبکستان گذشت و راهی مرحله 
نیمه نهایی شــد. وی در این مرحله در 
حالی که تا ثانیه هــای پایانی با نتیجه 
۷ بر صفر از آزات سالیندینوف از کشور 
قرقیزستان جلو بود به دلیل مصدومیت 
از ناحیه پا به کشتی ادامه نداد و مغلوب 
شد. هدایت با توجه به مصدومیت پیش 

آمده در دیدار رده بندی نیز حاضر نشد.
در وزن 9۷ کیلوگــرم محمدهادی 
ساروی پس از استراحت در دور نخست 
در دور دوم مقابــل هاردیــپ از هند با 
نتیجه 9 بر یک به برتری دســت یافت. 
وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با 
نتیجه 5 بر صفر و ضربه فنی بکسلطالن 
محموداف از قرقیزستان را از پیش رو 
برداشت و راهی دیدار پایانی شد. ساروی 
در دیدار فینال با نتیجه 5 بر 2 از سد سی 
یئول لی از کره جنوبی گذشت و به مدال 

طال دست یافت.
در وزن 1۳0 کیلوگــرم امیــن 
میــرزازاده در دور اول در یــک دیدار 
نزدیک با نتیجه ۳ بــر ۳ مقابل منصور 
شادوکایف از قزاقستان به برتری رسید 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در 
این مرحله با نتیجه ۶ بر یک آرتا سونودا 
از ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار فینال 
شد. میرزازاده در دیدار فینال با نتیجه 9 
بر صفر مین سئوک کیم دارنده مدال 
برنز جهان از کره جنوبی را مغلوب کرد و 

به مدال طال دست یافت.

با کسب ۵ مدال طال، یک نقره و ۳ برنز؛

کشتی فرنگی ایران قهرمان آسیا شد

اتفاق روز

سوژه روز

نگار رشيدي

مسابقات انتخابی کاپ آسیای بسکتبال در 
حالی از امروز آغاز می شود که تیم ملی کشورمان 
باید در دو رقابــت نه چندان دشــوار به میدان 
برود. پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا در حالی 
استارت می خورد که ویروس کرونا این رشته را 
هم بی نصیب نگذاشته و رقابت چهار تیم شرق 
آسیایی )فیلیپین با تایلند و ژاپن و چین( را لغو 

کرده است.
برگــزاری رقابت هــای انتخابــی در قالب 
پنجره های متفاوت برای نخســتین بار توسط 
فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( به کار گرفته 
شد و از آن برای تعیین تیم های راه یافته به جام 
جهانی 2019 چین استفاده کرد تا به این وسیله 
به ترکیب تیم های قاره هــای مختلف برای این 
مسابقات دست پیدا کند. پس از آن کنفدراسیون 
بسکتبال آسیا نیز راه فیبا را در پیش گرفت و برای 
دادن جواز حضور در کاپ آسیا به تیم ها، برگزاری 
مسابقات انتخابی در ســه پنجره مختلف را در 
نظر گرفت. تصمیمی که تیم های آسیایی را در 
طول سال در مسابقات رسمی نگه می داد. بدین 
ترتیب رقابت میان 20 تیم که استرالیا و نیوزیلند 

هم جزو آنها به حساب می آیند، تکلیف تیم های 
شــرکت کننده در دوره پیش روی کاپ آسیا را 
مشــخص خواهد کرد. تیم های شرکت کننده 
در رقابت های انتخابی کاپ آســیا در پنج گروه 
با هم رقابت می کنند و تیم ایران در گروه E این 
رقابت ها با عربستان، سوریه و قطر دیدار خواهد 
کرد. همچنین در گــروه A تیم های فیلیپین، 
اندونزی، تایلند و کره جنوبی، در گروه B چین 
تایپه، ژاپن، مالزی و چین، در گروه C  استرالیا، 
هنگ کنگ، نیوزیلند و گوام، در گروه D بحرین، 
لبنان، هند و عراق و در گروه F اردن، قزاقستان، 
سریالنکا و فلسطین حضور دارند. در همین راستا 
دیدارهای پنجره اول از 2۸ بهمن آغاز شده و تا ۶ 
اسفندماه ادامه خواهد داشت. در این پنجره تیم 
ملی بسکتبال ایران در مجموعه ورزشی آزادی دو 
دیدار با تیم های سوریه )امروز( و قطر )یکشنبه( 
خواهد داشــت. دو رقیبی که به نظر نمی رسد 
کار را برای آســمانخراش های ایران گره بزنند. 
به خصوص که سوریه با تاخیری که در پرواز به 
سمت ایران برای شان به وجود آمد، تمرین روز 

قبل از مسابقه را از دست دادند.  
سوریه با اینکه در بازی های آسیایی عملکرد 
خوبی برابر ایران داشــت اما درمجموع پیشینه 
قوی در بسکتبال آسیا ندارد. سوری ها بزرگ ترین 
افتخارشــان در رده ملی را با رســیدن به جمع 

چهار تیم برتــر جام ملت هــای 2001 در رده 
ملی و کسب عنوان قهرمانی در مسابقات 2020 
باشگاهی آســیا به دســت آورده اند. تیم ملی 
بسکتبال ســوریه بعد از اینکه در جام ملت های 
2011 آسیا صاحب جایگاه نهم شد، برای مدت ۶ 
سال از بسکتبال قاره دور بود. این تیم در بازگشت 
به میادین هم خیلی نتوانســت قدرتمند ظاهر 
شود طوری که در مسابقات 201۷ کاپ آسیا دهم 
شد و در بازی های آســیایی هم با کسب جایگاه 
ششــم به کار خود پایان داد. رویارویی ایران و 
سوریه در این بازی ها، آخرین رویارویی دو تیم به 

حساب می آید که با برتری ایران به پایان رسید.
اما با تمام شدن ســه پنجره انتخابی، دو تیم 
برتر هر گروه به کاپ آســیا 2021 راه می یابند 
و تیم های ســوم گروه ها نیــز تکلیف چهار تیم 
باقی مانده را روشــن می کنند. پنجره های دوم 
و سوم این مسابقات سال آینده برگزار می شود 
که تیم ملی کشورمان در پنجره دوم ۷ آذر 99 به 
مصاف عربســتان می رود و 10 آذر 99 بار دیگر 
برابر ســوریه به میدان می رود. در پنجره سوم 
نیز دیدار ایران و قطر ۳0 بهمــن 99 و تقابل با 

عربستان نیز ۳ اسفند 99 خواهد بود.
تیم ملی بسکتبال کشــورمان در حالی طی 
یک اردوی هفــت روزه خود را آمــاده دیدار با 
سوریه و قطر کرده است که شاهین طبع کاپیتان 
تیم را در اختیار ندارد. کاپیتان صمد در جریان 
رقابت های باشــگاهی دچار مصدومیت شد و 
حتی مهرام را هــم در آخرین دیدارها همراهی 

نکرد. او که با وجود مصدومیت نامش در فهرست 
اردونشــینان قرار داشــت، به آزادی می رفت و 
تمرین هم تیمی هایش را تماشــا می کرد. کادر 
فنی هم برای اینکه مصدومیت او تشدید نشود، 
قرار نیست در پنجره نخست از کاپیتان استفاده 
کند تا به این ترتیب وظایف او در میدان به حامد 
حدادی محول شود. همچنین آرمان زنگنه دیگر 
ملی پوش مصدومی است که به گفته سرمربی تیم 

ملی احتماال به میدان نمی رود.
مهران شــاهین طبع ســرمربی تیم ملی 
بســکتبال پیش از دیدار نخســت تیم ملی 
گفت:»در مجموع شــرایط ملی پوشان برای 
دو دیدار پیش رو مناسب است. مشکل حادی 
نداریم و فکر می کنم بتوانیم بازی های خوبی 
در تهران برگزار کنیــم. البته که حریفان مان 
تیم های کمی نیستند. هر دو تیم قطر و سوریه 

در دیدارهایی که پیش از این با تیم ملی ایران 
داشتند، خوب و محکم ظاهر شدند و بعضا ما را 
اذیت کردند. سوریه در بازی های آسیایی نشان 
داد که تیمی بدی نیســت و حتی اگر تمرکز و 
دقت کافی نداشته باشیم، می تواند دردسرساز 
هم باشد.« شــاهین طبع درباره دیدار با قطر 
افــزود:»در رقابت های مقدماتــی برای جام 
جهانی و در دیدار با قطر به مشکل برخوردیم. 
در کل قطری ها همیشه تیم خوب داشته اند و 
محکم بازی کرده اند. روز بازی ایران و سوریه، 
تیم قطر با عربســتان دیدار خواهد داشــت. 
اگر بتوانیم فیلم این بازی را به دست بیاوریم 
می تواند برای رویارویی روز یکشــنبه کمک 
حال مان باشــد. در کل اینکه بــرای دو دیدار 
پیش رو مقابل سوریه و قطر بیشتر از هر فاکتور 

دیگری به تمرکز نیاز داریم.«

سپاهان بعد از یک پیروزی خیلی خوب در خانه العین این 
بار در خانه الســد، حریف قطری اش یک بازنده تمام عیار بود. 
تیم امیر قلعه نویی ســه گل خورد در حالی که پیام نیازمند، 
دروازه بانش دومین نمره متریکا در میان بازیکنان سپاهان را 
گرفت و ۶ بار تالش مهاجمان السد را در گل زنی ناکام گذاشت. 

این بازی را با پنج نکته متریکا مرور کنید.
السد در روزی سپاهان را قاطعانه برد که در روند لحظه به 
لحظه بازی هم این برتری دیده می شــد. بر اساس داده های 
متریکا، 59 درصد توپ در اختیار میزبان بود. السد هر کار که 
خواست کرد و از راه های مختلف دروازه سپاهان را تهدید کرد. 

این تیم 9 برابر زردپوشان شوت در چارچوب داشت و سپاهانی 
که هفته قبل العین را در هم کوبیده بود، این بار فقط یک شوت 

در چارچوب داشت که آن هم بی ثمر بود.
در آماری عجیب کــه متریکا به ثبت رســانده، مدافعان 
ســپاهان فقط در چیزی نزدیک به ۴۳ درصد از نبردها برابر 
مهاجمان السد برنده بودند. این آمار نشــان می دهد که چرا 
سپاهان، مغلوب و مقهور السد شد. فقط 9 نبرد از 25 نبرد بین 
مدافعان سپاهان و مهاجمان السد را بازیکنان ایرانی بردند. آن 
هم در شرایطی که خط دفاع سپاهان بازیکنان توانایی دارد و دو 
مهاجم السد هم قطری بودند، نه بازیکنی با تراز باالتر از آسیا. 

کیفیت بازیکنان قطری به مراتب باالتر از مدافعان ایرانی بود و 
نتیجه اش هم در پایان بازی روشن شد.

شایان مصلح به اجبار و در نبود نیروی کافی، در مرکز خط 
دفاع سپاهان قرار گرفته اســت. اگر دریبلی که روی گل سوم 
خورد را کنار بگذاریم عملکرد او آن هم در شبی که خط دفاع 
سپاهان فشار بسیار زیادی را متحمل شده بود قابل دفاع است. 
به طور کلی خط دفاع سپاهان 9 نبرد را در این بازی برد که پنج 
تا از آنها سهم مصلح بوده است. شایان بهترین نمره متریکا را هم 
بین چهار مدافع سپاهان گرفت )۶.5۶(. بر اساس آمار متریکا، 
او بین همه بازیکنان سپاهان بیشترین نبرد و بیشترین عملکرد 

دفاعی )11( را داشت.
 همان دقیقه یک بازی، پیام نیازمند یک مهار خیلی خوب 
داشت. شب تلخ و تاریک سپاهان می توانست از همان دقیقه 
ابتدایی شروع شود. او ۶ مهار داشت و بعد از حسینی بهترین 

نمره متریکا را بین بازیکنان سپاهان گرفت )۷.50(. این بهترین 
نمره دروازه بانان ایرانی  حاضر در لیگ قهرمانان آســیا است. 
نیازمند هفته قبل هم بهترین دروازه بان شــده بود. نیازمند 
مانع از آن شد که سپاهان در پایان هفته دوم، تفاضل گل منفی 

داشته باشد.
 محمدرضا حســینی بهترین نمره متریــکا را بین همه 
بازیکنان سپاهان گرفت )۷.۶0(. آمار ثبت شده از او در متریکا 
هم قابل توجه است. حسینی که وینگر سمت راست بود هم در 
خط حمله و هم در کار تدافعی عملکرد قابل قبولی داشت. بر 
اساس داده های متریکا، سه پاس کلیدی داد که البته به نتیجه 
نرسید. او بیشترین نبرد برنده را داشت و بعد از مصلح، دومین 
بازیکن سپاهان در تعداد عملکرد دفاعی بود. با همین آمار او را 
در کنار نیازمند می توان بازیکن سربلند سپاهان در هفته دوم 

لیگ قهرمانان دانست.

کاپیتانی حدادی در غیاب صمد

شاگردان قلعه نویي در قطر حرفي براي گفتن نداشتند

سپاهان؛ بازنده تمام عیار
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