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برگزاری اردوي 30 نفره فوتبال بانوان

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زنان بزرگسال از 
تاریخ ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال در 
حالي برگزار می شود که مریم ایراندوست، سرمربی 
تیم ملی اســامی بازیکنان دعوت شده به این اردو 
را اعالم کرد. بر این اسال سمانه چهکندی، فاطمه 
قاسمی، زهرا خواجوی، پریسا گراوندی، رها یزدانی، 
زهرا علیزاده، حدیث بســاط شیر، شهناز جعفری 
زاده، سهیال نظام آبادی، عاطفه ایمانی، کوثر عنبری، 
کوثر کمالی، شقایق روزبهان، افسانه اقبال، سرشین 
کمانگر، بهناز طاهرخانی، مونا حمودی، سارا ظهرابی 
نیا، هاجر دباغی، فاطمه عادلی، گلنوش خسروی، 
عاطفه ســیدکاظمی، زهرا قنبری، شبنم بهشت، 
افســانه چترنور، فاطمه امینــه برازجانی، ملیکا 
متولی، فاطمه اردستانی، یاســمن فرمانی و زهرا 
سربالی نفرات دعوتی به اولین اردوی انتخابی تیم 
ملی هستند. ملی پوشان باید امروز، ۲۱ اردیبهشت 
در هتل المپیک خود را به کادر فنی معرفی کنند. 
این اردو در حالي شکل مي گیرد که فوتبال بانوان 
با چالش هاي بسیار زیادي مواجه است. تا چندي 
پیش تکلیف نیمکت این تیم مشخص نبود و مربي ها 
و بازیکنان خــود را در لیگ مشــغول کرده بودند. 
در نهایت عزیزي خادم رییس فدراســیون فوتبال 
جلسه اي با سرمربي هاي بانوان برگزار کرد و در این 
جلسه تاکیدش روي حمایت از فوتبال بانوان بود. 
صحبت هایي که انتظار مي رود در عمل هم اجرایي 
شود. تیم ملي بانوان فوتبال مسابقات جام ملت هاي 

آسیا را پیش رو دارد. 
    

 درخواست براي 
سهميه هاي قايقراني

نازنیــن مالیی و بهمن نصیــری دو ملی پوش 
روئینگ کشورمان در رقابت های انتخابی المپیک 
به مدال نقره رسیدند اما براســاس قوانین جدید 
فدراسیون جهانی در توزیع سهمیه های المپیک 
یک نفر از آنها می تواند در توکیو به آب بزند و بر همین 
اساس فدراسیون ایران باید از میان این دو ورزشکار 
یک نفر را انتخاب کند. با توجه به دشواری این شرایط 
علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی برای 
تغییر در شرایط توزیع ســهمیه ها طی نامه ای به 
خوان کریســتف روالند رییس فدراسیون جهانی 
روئینگ خواستار افزایش سهمیه ایران در المپیک 
توکیو با توجه به نتایج ملی پوشان کشورمان شد. در 
این نامه از فدراسیون جهانی روئینگ خواسته شده 
با توجه به اینکه ایران بعد از ژاپن بهترین نتیجه را در 
مسابقات انتخابی داشته و ژاپن هم تنها می تواند دو 
قایق برای المپیک انتخاب کند، این شــانس برای 
کشورمان ایجاد شود تا هر دو ورزشکار روئینگ در 
المپیک حضور داشته باشند. همچنین وحید مرادی 
نایب رییس ایرانی کنفدراسیون روئینگ آسیا نیز در 
حال رایزنی با مسئوالن فدراسیون جهانی روئینگ 
است تا بتواند تعداد ورزشکاران ایرانی در المپیک 
توکیو را افزایش دهد. با این حال کمتر از یک هفته 
فرصت است تا ایران نماینده خود در المپیک توکیو را 
معرفی کند اما پیش از آن فدراسیون در تالش است تا 
با جلب رضایت فدراسیون جهانی هر دو قهرمان خود 

را راهی این بازی ها کند.
    

اعتراض دوباره ژاپني ها به المپيك
در حالی که کمتر از ســه ماه بــه بازی های 
المپیک توکیو زمان باقی مانده، نظرسنجی های 
جدید صورت گرفته نشــان می دهد حدود ۶۰ 
درصد از شــهروندان ژاپنی مخالــف برگزاری 
بازی ها هستند. با توجه به افزایش شمار مبتالیان 
به کرونا در ژاپن، شــرایط اضطراری در توکیو و 
چند منطقــه دیگر تا پایان مــاه جاری میالدی 
تمدید شد، همین این ســوال را به وجود آورده 
که آیا المپیک برگزار می شــود؟ این نظرسنجی 
روزهــای ۷ تا ۹ مــی )۱۷ تا ۱۹ اردیبهشــت( 
جمع آوری شــده که ۵۹ درصد پاسخ دهندگان 
درخواست لغو بازی ها را داشــتند و ۳۹ درصد 
نیز اعالم کردند بازی ها باید برگزار شود. تعویق 
المپیک جزو گزینه ها نبــود. در میان افرادی که 
موافق برگزاری المپیک بودند ۲۳ درصد گفتند 
مســابقات باید بدون حضور تماشــاگران باشد. 
حضور تماشــاگران خارجی در المپیک ممنوع 
است و در خصوص تماشاگران داخلی در روزهای 
آینده تصمیم گیری خواهد شــد. نظرســنجی 
 TBS NEWS دیگری هم آخر هفته توســط
انجام شــد که ۶۵درصد خواســتار لغو یا تعویق 

المپیک شدند. 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

قیچی تماشــایی کمــال و ضربه 
دقیق عیسی آل کثیر، پرسپولیسی ها 
را بــرای دقایقی در اصفهــان غرق در 
شادی کرد. در پایان همین مسابقه اما 
تعداد مهره های مصدوم پرسپولیس از 
امتیازهای کسب شده این تیم در نقش 

جهان بیشتر بود! با روند لحظات پایانی 
مســابقه، ادامه این نبرد می توانست 
قرمزها را حتی در معرض یک شکست 
قرار بدهد. پرسپولیس، بازی را ایده آل 
شروع کرد و حداقل در ۶۰ دقیقه اول، 
تاکتیک یحیی به مربی حریف چربید 
اما پس از آن، دیگر نمی توان ادعا کرد که 
گل محمدی تیمش را شبیه مربی هایی 

با ذهنیت »برنده« هدایت کرده است.
تا قبــل از به ثمر رســیدن گل اول 
پرســپولیس، همه چیز خوب به نظر 
می رســید. بازی متعادل بود و هر دو 
تیم، صاحب فرصت هــای خوبی برای 
گل زنی شدند. حتی دقایقی بعد از این 
گل هم، تیم یحیــی همچنان فوتبال 
بســیار خوبی بازی می کرد. در همین 

لحظات بود که عیسی آل کثیر صاحب 
یک فرصت طالیی برای گل زنی شد اما 
خودخواهانه کار کرد و به جای پاس دادن 
به هم تیمی ها در یک موقعیت مطلوب، 
تصمیم گرفت خودش به سمت دروازه 
حریف برود. اگر عیســی کمی دقت به 
خرج می داد، شاید بازی در همین نقطه 
به پایان می رسید اما این اتفاق رخ نداد و 

همه چیز برای این تیم پیچیده تر شد. 
اشــتباه بزرگ بعدی را، یحیی با مدل 

تعویض هایش انجام داد. 
در درجه اول، او زمان بسیار زیادی 
را برای ایجاد تغییــر در تیمش پس از 
گل، از دست داد. بسیاری از مهره های 
پرســپولیس، آشکارا خســته به نظر 
می رســیدند و بازی کامــال در اختیار 
سپاهان قرار گرفته بود. محرم نویدکیا با 
پی بردن به خستگی دانیال اسماعیلی فر، 
او را از ترکیب خارج کرد و منصوری را در 
جناح راست قرار داد و کمی بعد، یحیی 
به شکل عجیبی ترابی را از زمین بیرون 

کشید. 
تعویض موثرترین مهره پرسپولیس 
و ورود میالد ســرلک به میانه میدان، 
جناح راست خط دفاعی سپاهان را عمال 
آزاد کرد. در حقیقت در این دو تعویض، 
برتری کامال با محرم بود. تعویض بعدی 
محرم هم، تاثیر چشمگیری در تغییر 
نتیجه داشــت. نویدکیــا از کی روش 
اســتنلی در خط حمله بهره برد تا این 
بازیکن روی هوا، به کمک تیمش بیاید. 
در همین لحظات، یحیــی به راحتی 
می توانســت فرجی را بــه عنوان یک 
مدافع تازه نفس وارد زمین کند و ســد 
راه مهره های بلندقامت حریف شود اما 
این تعویض، خیلی دیــر و به »اجبار« 
صورت گرفت. قبل از انجام این تعویض، 
کی روش استنلی با تبحرش در سرزنی، 
سیامک نعمتی را مغلوب کرد و زمینه ساز 
به ثمر رسیدن گل اول سپاهان شد. در 
حقیقت به نظر می رسد یحیی این نبرد 
را به محرم واگذار کرده است. هرچند که 
سهم هر دو مربی از این مسابقه در نهایت 

یک امتیاز بوده است.
در اینکه یحیی به لحاظ فنی یکی از 
بهترین مربیان فوتبال ایران محسوب 
می شود، هیچ تردیدی وجود ندارد. او 
بارها ثابت کرده که از چه قابلیت هایی 
برخوردار است و تا چه اندازه به جزئیات 
در فوتبال اهمیت می دهد. با این حال 
او بایــد در نبردهای بــزرگ هم، این 

ویژگی های منحصربه فرد را به نمایش 
بگذارد. حقیقت آن است که او و تیمش 
گاهی در حساس ترین لحظات بازی های 
خاص، دچار سردرگمی می شوند و این 
انفعال، همه تیم را به دردسر می اندازد. 
این اتفاق چندین بار برای یحیی و تیمش 
تکرار شده اســت. آنها در کلیدی ترین 
لحظات فینال لیگ قهرمانان آســیا، 
نتوانستند آرامش شان را حفظ کنند و با 
تمرکز برای قهرمانی بجنگند. این تیم در 
هر دو دربی گذشته اش با هدایت یحیی 
نیز با گل های بی رحمانه لحظه آخری از 
سوی رقیب روبه رو شده است. اولین بار، 
این محمد دانشــگر بود که در آخرین 
ثانیه ها برخورد دو تیم در جام حذفی را 
به تساوی کشاند و در آخرین شهرآورد 
هم نوبت به مهدی قایدی رسید که برد 
رقیب را به تساوی تبدیل کند. این بار 
هم گل خوردن برابر سپاهان در آخرین 
دقایق، ضربه سختی به سرخ ها زد. تنها 
چند روز تا برگزاری دربی برگشت این 
فصل باقی مانده است. نبردی که یک 
چالش بزرگ دیگر را پیش روی یحیی 

قرار خواهد داد. 
مرد اول نیمکت پرسپولیس برای 
بردن لیــگ برتر، باید اثبــات کند که 
می تواند روبه روی رقبای بزرگ داخلی 
نیز، حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشد. آن هم در شــرایطی که شاید دو 
ستاره فیکس تیمش را در آن مسابقه در 

اختیار نداشته باشد.

گل محمدی »بازنده« جنگ تاکتیکی نقش جهان

پرسپولیسبرد،یحییمساویکرد!

اتفاق روز

چهره به چهره

تساوی در زمین تیمی مثل سپاهان که مدعی جدی قهرمانی در رقابت های لیگ برتر است، اصال نتیجه بدی برای 
پرسپولیسی ها به نظر نمی رسد. قرمزها در زمین جدی ترین رقیب شان برای بردن جام، به تساوی رضایت داده اند اما آنها با این 

حسرت بزرگ روبه رو هستند که اگر فقط چند دقیقه بیشتر دروازه شان را بسته نگه می داشتند، با یک بازی کم تر از سپاهان 
به صدر جدول رده بندی لیگ می رسیدند. پرسپولیس در اصفهان، برای دقایقی کیفیتش را نشان داد اما به نظر می رسد 
تصمیم های کلیدی سرمربی تیم در دقایق پایانی، فرصت رسیدن به یک برد بزرگ و جذاب را به راحتی از این تیم گرفت.

قهرمانــی لیــل در لیــگ فرانســه، می توانــد یکی از 
شــورانگیزترین اتفاق هــای این فصــل اروپا باشــد. از آن 
اتفاق هایی که هواداران فوتبال در سراســر دنیا را حسابی به 
وجد می آورند. یک شگفتی بزرگ که ثابت می کند همه چیز 
در فوتبال به قدرت »پول« وابسته نیســت و تنها پولدارها، 
حق باالی ســر بردن جام قهرمانی را ندارند. این قهرمانی، 
هنوز رقم نخورده اما لیل فقط به اندازه دو بازی با بردن جام 
فاصله دارد. مهم نیست پی اس جی در نبردهای بعدی چند 
گل به رقبا بزند. آنها حتی اگــر در این دو نبرد با اختالف صد 
گل هم برنده باشند، باز هم سرنوشــت در دستان لیل قرار 

دارد. شاگردان شگفتی ســاز گالتیه با دو برد متوالی، یکی از 
خاص ترین قهرمانی های این سال های فوتبال اروپا را به نام 
خودشان رقم خواهند زد. مهم ترین مهره این تیم در مسیر 
رسیدن به این جایگاه باورنکردنی، »بوراک ایلماز« ترکیه ای 
بوده است. ستاره ای که در لیگ فرانسه، یک فصل خارق العاده 
را پشت سر گذاشته و روزهایی رویایی را سپری کرده است. 
برای رسیدن به این کیفیت در خط حمله، لیل روزهای جذابی 
را سپری کرده است. آنها چند سال قبل، ستاره جذابی به اسم 
نیکوالس په په را به دنیای فوتبــال معرفی کردند. بازیکنی 
که مورد توجه آرســنالی ها قرار گرفت و با رقم باورنکردنی 

8۰ میلیون یــورو، به جمع توپچی ها پیوســت. په په تقریبا 
هیچ وقت نتوانســته انتظارات هواداران آرسنال را برآورده 
کند اما همزمان با افول او در لندن، باشگاه لیل با یک چهارم 
رقم فروش این بازیکن، به سراغ ویکتور اوسیمن رفت و این 
بازیکن را به جمع نفراتش اضافه کرد. آنها یک انتقال بزرگ 
دیگر را نیز پشت سر گذاشتند و اوسیمن را با ۷۰ میلیون یورو 

در اختیار ناپولی قرار دادند. 
باشــگاهی که برای فروش این دو مهاجم روی هم رفته 
۱۵۰ میلیون یورو دریافت کرده بــود، بوراک ایلماز را با یک 
قرارداد آزاد از بشیکتاش جذب کرد. بازیکنی که همه دوران 
فوتبالش را در تیم های ترکیه ای و چینی پشت سر گذاشته 
بود. حاال همین بازیکن در این فصل، ۱۵ گل برای لیل زده و در 
رده پنجم بهترین گل زنان فصل لیگ فرانسه دیده می شود. 
تساوی پی اس جی در هفته سی و ششم نیز، لیل را از همیشه 

به قهرمانی لیگ نزدیک تر کرده است. لیل در این فصل فقط 
سه بار شکســت خورده و از این حیث در حال رقم زدن یک 
رکورد تاریخی است. جالب است بدانید که پاری سن ژرمن با 
همه ستاره های بزرگش در این فصل، هشت بار طعم شکست 
را چشیده است. لیل در دو دیدار باقی مانده، باید روبه روی سن 
اتین و انگرز قرار بگیرد. مسابقه اول بیست و ششم اردیبهشت 
در زمین لیل و آخرین مســابقه فصل نیز دوم خرداد برگزار 
خواهد شــد. آنها کامال آماده به نظر می رسند تا به سلطه پی 
اس جی بر لیگ فرانسه پایان بدهند. اتفاقی که آینده کاری 
مائوریتســیو پوچتینو را با یک خطر بزرگ روبه رو می کند. 
لیل می تواند با ادامه روند خوبش در دو دیدار بعدی، یکی از 
بزرگ ترین شگفتی های این ســال های فوتبال اروپا را خلق 
کند. باشــگاهی که ظاهرا اســتاد پیدا کردن جانشین برای 

ستاره های جداشده اش است.

آریا طاری

قبل از مسابقه این هفته با ذوب، الدحیل قطر 
تنها تیمی محسوب می شــد که موفق شده بود 
فرهاد را در ســومین تجربه حضور روی نیمکت 
استقالل شکست بدهد اما اولین باخت مجیدی 
در لیگ، روبه روی حریف اصفهانی در استادیوم 
آزادی رقم خورد. نمایش استقالل در این مسابقه، 
ابدا قابل قبول نبود اما به نظر می رسد تبعات فشار 
سنگین نبردهای آسیایی، حاال در اردوی استقالل 
ظاهر شده است. برای باور فشار زیاد روی تیم های 
ایرانی لیگ قهرمانان، کافی است بدانیم هیچ کدام 
از سه نماینده صعود کرده فوتبال ایران به مرحله 
حذفی این تورنمنت، این هفته موفق به کسب 

پیروزی در لیگ برتر نشدند.
ضعفی به نام یارگیری

این یک مشکل عجیب و پایه ای در استقالل 
است که بازیکن ها در این تیم، اصال به اصول اولیه 
یارگیری توجهی نشــان نمی دهند. آبی ها روی 
ضربات ایستگاهی فوق العاده آسیب پذیر به نظر 
می رسند و این، مســاله ای است که تحمل آن از 
یک جایی به بعد برای طرفداران تیم کمی سخت 
خواهد شد. روی صحنه رقم خوردن گل اول ذوب 
هم، ضعف در یارگیری در این تیم مشــهود بود. 

برای باور این فرضیه، کافی است فقط به حرکت 
عجیب دیاباته در لحظه ارسال توپ دقت کنید. 
با این وضعیت دفاع کردن روی ایســتگاهی ها، 
استقالل در هر مسابقه مستعد دریافت گل از روی 

ضربات شروع مجدد به نظر می رسد.
یک گردان علیه استقالل

دروازه ذوبی ها در آزادی، حتی یک بار هم باز 
نشد. اصلی ترین دلیل این اتفاق در کنار بی دقتی 
ستاره های این تیم، درخشش ویژه حامد گردان 
بود. گلر باتجربه ذوبی ها در همان نیمه اول، دو 
سیو عالی را روی شوت های مسعود ریگی و شیخ 
دیاباته به نمایش گذاشت. یک اشتباه از شهاب 
کافی بود تا ذوب شدیدا به دردسر بیفتد اما این 
گلر با عملکرد بســیار خوبش، ذوب را در مسیر 

پیروزی قرار داد.
مربی هستم، پس اعتراض می کنم! 

مجتبــی حســینی را دیگــر بــه عنــوان 
یک مربی مدرن و آشــنا به اصــول روز فوتبال 
می شناسیم. دستیار ســابق یحیی فصل را در 
نفت مسجدسلیمان شــروع کرد و پس از نتایج 
نسبتا خوب در این تیم، حاال موفق شده ذوب را 
از منطقه سقوط جدول بیرون بیاورد. با این وجود 
این همه اصرار او برای اعتراض به داور آن هم در 
همان ابتدای مسابقه، نه رفتاری مدرن محسوب 

می شود و نه نسبتی با حرفه ای گری دارد. حسینی 
با این اعتراض ها، جو بازی را برای دقایقی به هم 
ریخت و مسابقه را از وضعیت عادی اش خارج کرد.

راه دراز گواردیوال شدن
فرهاد مجیدی در جریان دیدار تیمش با ذوب، 
از نوع و رنگ لباسی اســتفاده کرد که به شدت 
مورد عالقه پپ گواردیوال است. پپ در بسیاری از 
مسابقه های فصل گذشته، با همین لباس در کنار 
زمین حاضر شده بود. شــاید تصور کنید که این 
شباهت، »تصادفی« است اما فرهاد همیشه عالقه 
زیادی به پپ داشته و تا امروز تصاویر بسیار زیادی 
از خودش در حال مطالعه کتاب ها و تاکتیک های 
این مربی منتشر کرده است. با این وجود، مجیدی 
باید بداند که راه بســیار دراز گواردیوال شــدن، 

از انتخاب هــای لباس هایی مشــابه این مربی 
نمی گذرد. فرهاد دقیقا بایــد در چنین روزهای 
سختی و در چنین مسابقه های گره خورده ای، 

خودی نشان بدهد و سرنوشت را عوض کند.
خسته، خسته و باز هم خسته

اســتقاللی ها از همان دقایــق اول بازی با 
ذوب، رمق چندانی نداشتند. چراکه دیدارهای 
سنگین و فشرده آسیایی، فشار بسیار سنگینی 
به آنها وارد کرده بود. آن هم در شــرایطی که 
رقیبی مثل ذوب آهن در بســیاری از روزهای 
گذشته، هیچ مسابقه ای نداشت. این خستگی 
در ادامه فصل نیز اســتقالل را تحت تاثیر قرار 
می دهــد. آنها البتــه این شــانس را دارند که 
حریف شان در دربی آخر این هفته هم به همین 

اندازه خسته اســت. به نظر می رسد فشار زیاد 
روی اســتقالل و پرسپولیس، ســپاهان را به 
مدعی اصلی قهرمانی لیگ در این فصل تبدیل 

خواهد کرد.
مهدی تمرکز ندارد

مهدی قایدی برای ستاره شدن در استقالل، 
به اعتماد به نفس نیاز داشــت و باالخره هم این 
اعتماد به نفــس را به دســت آورد. او حاال حتی 
بازوبند کاپیتانی استقالل را نیز به بازو بسته است. 
حاال دیگر این ستاره فقط به تمرکز نیاز دارد و این 
تمرکز، حداقل در دیدار بــا ذوب در بازی او دیده 
نشد. شــایعه های روزمره مربوط به جدایی او از 
آبی ها، تاثیر آشکاری روی این بازیکن گذاشته اند. 
باشگاه برای باال بردن تمرکز مهدی، یک بار برای 

همیشه باید به این صحبت ها پایان بدهد.
آرمان، فراتر از بی اثر

آرمان رمضانی دقیقــا نقطه مقابل تعریفی 
است که از مفهوم تعویض طالیی در ذهن داریم! 
او اگر هم واقعا یک تعویض طالیی باشد، فقط 
برای تیم حریف طالیی اســت. آرمان دوباره 
در این نبــرد هم وارد زمین شــد و باز هم هیچ 
کاری انجام نداد. در لحظات پایانی مســابقه، 
اســتقالل به صورت همزمان چهار مهاجم در 
زمین داشــت اما حتی نتوانست یک گل هم به 
ثمر برساند. آرمان البته با توجه به توانایی های 
مدیربرنامــه اش)!( خیلی نگــران گل نزدن 
نیســت. او احتماال در تابســتان یک قرارداد 
 میلیاردی دیگر با یک تیم بزرگ دیگر به امضا 

خواهد رساند!

هنر ناب »جانشینی« در لیل فرانسه

قهرمانی با لهجه استانبولی! 

هفت برداشت از شکست خانگی استقالل قبل از دربی

اين ساق های خسته...

پرسپولیس، بازی را ایده آل 
شروع کرد و حداقل در 60 
دقیقه اول، تاکتیک یحیی 

به مربی حریف چربید اما 
پس از آن، دیگر نمی توان 
ادعا کرد که گل محمدی 

تیمش را شبیه مربی هایی 
با ذهنیت »برنده« هدایت 

کرده است
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