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خبر ورزشی

گزاری اردوي 30نفره فوتبال بانوان
بر

اردویانتخابیتیمملیفوتبالزنانبزرگسالاز
تاریخ  ۲۱تا  ۲۷اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال در
حاليبرگزارمیشودکهمریمایراندوست،سرمربی
تیم ملی اســامی بازیکنان دعوت شده به این اردو
را اعالم کرد .بر این اسال سمانه چهکندی ،فاطمه
قاسمی،زهراخواجوی،پریساگراوندی،رهایزدانی،
زهرا علیزاده ،حدیث بســاط شیر ،شهناز جعفری
زاده،سهیالنظامآبادی،عاطفهایمانی،کوثرعنبری،
کوثرکمالی،شقایقروزبهان،افسانهاقبال،سرشین
کمانگر،بهنازطاهرخانی،موناحمودی،ساراظهرابی
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
ملیهستند.ملیپوشانبایدامروز ۲۱،اردیبهشت
در هتل المپیک خود را به کادر فنی معرفی کنند.
اين اردو در حالي شكل ميگيرد كه فوتبال بانوان
با چالشهاي بسيار زيادي مواجه است .تا چندي
پيشتكليفنيمكتاينتيممشخصنبودومربيها
و بازيكنان خــود را در ليگ مشــغول كرده بودند.
در نهايت عزيزيخادم رييس فدراســيون فوتبال
جلسهاي با سرمربيهاي بانوان برگزار كرد و در اين
جلسه تاكيدش روي حمايت از فوتبال بانوان بود.
صحبتهايي كه انتظار ميرود در عمل هم اجرايي
شود.تيممليبانوانفوتبالمسابقاتجامملتهاي
آسياراپيشرودارد.

درخواست براي
سهميههاي قايقراني

نازنیــن مالیی و بهمن نصیــری دو ملیپوش
روئینگ کشورمان در رقابتهای انتخابی المپیک
به مدال نقره رسیدند اما براســاس قوانین جدید
فدراسیون جهانی در توزیع سهمیههای المپیک
یکنفرازآنهامیتوانددرتوکیوبهآببزندوبرهمین
اساس فدراسیون ایران باید از میان این دو ورزشکار
یکنفرراانتخابکند.باتوجهبهدشواریاینشرایط
علیرضا سهرابیان ريیس فدراسیون قایقرانی برای
تغییر در شرایط توزیع ســهمیهها طی نامهای به
خوان کریســتف روالند ريیس فدراسیون جهانی
روئینگ خواستار افزایش سهمیه ایران در المپیک
توکیوباتوجهبهنتایجملیپوشانکشورمانشد.در
ایننامهازفدراسیونجهانیروئینگخواستهشده
باتوجهبهاینکهایرانبعدازژاپنبهتریننتیجهرادر
مسابقاتانتخابیداشتهوژاپنهمتنهامیتوانددو
قایق برای المپیک انتخاب کند ،این شــانس برای
کشورمان ایجاد شود تا هر دو ورزشکار روئینگ در
المپیکحضورداشتهباشند.همچنینوحیدمرادی
نايبريیسایرانیکنفدراسیونروئینگآسیانیزدر
حالرایزنیبامسئوالنفدراسیونجهانیروئینگ
است تا بتواند تعداد ورزشکاران ایرانی در المپیک
توکیو را افزایش دهد .با این حال کمتر از یک هفته
فرصتاستتاایراننمایندهخوددرالمپیکتوکیورا
معرفیکنداماپیشازآنفدراسیوندرتالشاستتا
باجلبرضایتفدراسیونجهانیهردوقهرمانخود
راراهیاینبازیهاکند.

اعتراض دوباره ژاپنيها بهالمپيك

در حالی که کمتر از ســه ماه بــه بازیهای
المپیک توکیو زمان باقی مانده ،نظرسنجیهای
جدید صورت گرفته نشــان میدهد حدود ۶۰
درصد از شــهروندان ژاپنی مخالــف برگزاری
بازیها 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 میشــود؟ این نظرسنجی
روزهــای  ۷تا  ۹مــی ( ۱۷تا  ۱۹اردیبهشــت)
جمعآوری شــده که  ۵۹درصد پاسخ دهندگان
درخواست لغو بازیها را داشــتند و  ۳۹درصد
نیز اعالم کردند بازیها باید برگزار شود .تعویق
المپیک جزو گزینهها نبــود .در میان افرادی که
موافق برگزاری المپیک بودند  ۲۳درصد گفتند
مســابقات باید بدون حضور تماشــاگران باشد.
حضور تماشــاگران خارجی در المپیک ممنوع
است و در خصوص تماشاگران داخلی در روزهای
آینده تصمیمگیری خواهد شــد .نظرســنجی
دیگری هم آخر هفته توســط TBS NEWS
انجام شــد که ۶۵درصد خواســتار لغو یا تعویق
المپیک شدند.

آدرنالین 7

گلمحمدی «بازنده» جنگ تاکتیکی نقش جهان

پرسپولیس برد ،یحیی مساویکرد!
تساویدرزمینتیمیمثلسپاهانکهمدعیجدیقهرمانیدررقابتهایلیگبرتراست،اصالنتیجهبدیبرای
پرسپولیسیهابهنظرنمیرسد.قرمزهادرزمینجدیترینرقیبشانبرایبردنجام،بهتساویرضایتدادهانداماآنهابااین
حسرتبزرگروبهروهستندکهاگرفقطچنددقیقهبیشتردروازهشانرابستهنگهمیداشتند،بایکبازیکمترازسپاهان
بهصدرجدولردهبندیلیگمیرسیدند.پرسپولیسدراصفهان،برایدقایقیکیفیتشرانشاندادامابهنظرمیرسد
تصمیمهایکلیدیسرمربیتیمدردقایقپایانی،فرصترسیدنبهیکبردبزرگوجذابرابهراحتیازاینتیمگرفت.

آریا رهنورد

قیچی تماشــایی کمــال و ضربه
دقیق عیسی آلکثیر ،پرسپولیسیها
را بــرای دقایقی در اصفهــان غرق در
شادی کرد .در پایان همین مسابقه اما
تعداد مهرههای مصدوم پرسپولیس از
امتیازهای کسب شده این تیم در نقش

جهان بیشتر بود! با روند لحظات پایانی
مســابقه ،ادامه این نبرد میتوانست
قرمزها را حتی در معرض یک شکست
قرار بدهد .پرسپولیس ،بازی را ایدهآل
شروع کرد و حداقل در  60دقیقه اول،
تاکتیک یحیی به مربی حریف چربید
اماپسازآن،دیگرنمیتوانادعاکردکه
گلمحمدیتیمشراشبیهمربیهایی

باذهنیت«برنده»هدایتکردهاست.
تا قبــل از به ثمر رســیدن گل اول
پرســپولیس ،همه چیز خوب به نظر
میرســید .بازی متعادل بود و هر دو
تیم ،صاحب فرصتهــای خوبی برای
گلزنی شدند .حتی دقایقی بعد از این
گل هم ،تیم یحیــی همچنان فوتبال
بســیار خوبی بازی میکرد .در همین

لحظات بود که عیسی آلکثیر صاحب
یک فرصت طالیی برای گلزنی شد اما
خودخواهانهکارکردوبهجایپاسدادن
بههمتیمیهادریکموقعیتمطلوب،
تصمیم گرفت خودش به سمت دروازه
حریف برود .اگر عیســی کمی دقت به
خرجمیداد،شایدبازیدرهمیننقطه
به پایان میرسید اما این اتفاق رخ نداد و

همه چیز برای این تیم پیچیدهتر شد.
اشــتباه بزرگ بعدی را ،یحیی با مدل
تعویضهایشانجامداد.
در درجه اول ،او زمان بسیار زیادی
را برای ایجاد تغییــر در تیمش پس از
گل ،از دست داد .بسیاری از مهرههای
پرســپولیس ،آشکارا خســته به نظر
میرســیدند و بازی کامــا در اختیار
سپاهانقرارگرفتهبود.محرمنویدکیابا
پیبردنبهخستگیدانیالاسماعیلیفر،
اوراازترکیبخارجکردومنصوریرادر
جناح راست قرار داد و کمی بعد ،یحیی
به شکل عجیبی ترابی را از زمین بیرون
کشید.
تعویضموثرترینمهرهپرسپولیس
و ورود میالد ســرلک به میانه میدان،
جناحراستخطدفاعیسپاهانراعمال
آزاد کرد .در حقیقت در این دو تعویض،
برتریکامالبامحرمبود.تعویضبعدی
محرم هم ،تاثیر چشمگیری در تغییر
نتیجه داشــت .نویدکیــا از کیروش
اســتنلی در خط حمله بهره برد تا این
بازیکن روی هوا ،به کمک تیمش بیاید.
در همین لحظات ،یحیــی به راحتی
میتوانســت فرجی را بــه عنوان یک
مدافع تازه نفس وارد زمین کند و ســد
راه مهرههای بلندقامت حریف شود اما
این تعویض ،خیلی دیــر و به «اجبار»
صورتگرفت.قبلازانجاماینتعویض،
کیروشاستنلیباتبحرشدرسرزنی،
سیامکنعمتیرامغلوبکردوزمینهساز
به ثمر رسیدن گل اول سپاهان شد .در
حقیقت به نظر میرسد یحیی این نبرد
رابهمحرمواگذارکردهاست.هرچندکه
سهمهردومربیازاینمسابقهدرنهایت
یکامتیازبودهاست.
در اینکه یحیی به لحاظ فنی یکی از
بهترین مربیان فوتبال ایران محسوب
میشود ،هیچ تردیدی وجود ندارد .او
بارها ثابت کرده که از چه قابلیتهایی
برخوردار است و تا چه اندازه به جزئیات
در فوتبال اهمیت میدهد .با این حال
او بایــد در نبردهای بــزرگ هم ،این

پرسپولیس ،بازی را ایدهآل
شروع کرد و حداقل در60
دقیقهاول،تاکتیکیحیی
بهمربیحریفچربیداما
پس از آن ،دیگر نمیتوان
ادعا کرد که گلمحمدی
تیمشراشبیهمربیهایی
با ذهنیت «برنده» هدایت
کرده است
ویژگیهای منحصربهفرد را به نمایش
بگذارد .حقیقت آن است که او و تیمش
گاهیدرحساسترینلحظاتبازیهای
خاص ،دچار سردرگمی میشوند و این
انفعال ،همه تیم را به دردسر میاندازد.
ایناتفاقچندینباربراییحییوتیمش
تکرار شده اســت .آنها در کلیدیترین
لحظات فینال لیگ قهرمانان آســیا،
نتوانستندآرامششانراحفظکنندوبا
تمرکزبرایقهرمانیبجنگند.اینتیمدر
هر دو دربی گذشتهاش با هدایت یحیی
نیزباگلهایبیرحمانهلحظهآخریاز
سویرقیبروبهروشدهاست.اولینبار،
این محمد دانشــگر بود که در آخرین
ثانیهها 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 سرخها زد .تنها
چند روز تا برگزاری دربی برگشت این
فصل باقی مانده است .نبردی که یک
چالش بزرگ دیگر را پیش روی یحیی
قرارخواهدداد.
مرد اول نیمکت پرسپولیس برای
بردن لیــگ برتر ،باید اثبــات کند که
میتواند روبهروی رقبای بزرگ داخلی
نیز،حرفهایزیادیبرایگفتنداشته
باشد .آن هم در شــرایطی که شاید دو
ستارهفیکستیمشرادرآنمسابقهدر
اختیارنداشتهباشد.

چهره به چهره
هفت برداشت از شکست خانگی استقالل قبل از دربی

اینساقهایخسته...
آریا طاری

قبل از مسابقه این هفته با ذوب ،الدحیل قطر
تنها تیمی محسوب میشــد که موفق شده بود
فرهاد را در ســومین تجربه حضور روی نیمکت
استقالل شکست بدهد اما اولین باخت مجیدی
در لیگ ،روبهروی حریف اصفهانی در استادیوم
آزادیرقمخورد.نمایشاستقاللدراینمسابقه،
ابداقابلقبولنبودامابهنظرمیرسدتبعاتفشار
سنگیننبردهایآسیایی،حاالدراردویاستقالل
ظاهرشدهاست.برایباورفشارزیادرویتیمهای
ایرانیلیگقهرمانان،کافیاستبدانیمهیچکدام
از سه نماینده صعود کرده فوتبال ایران به مرحله
حذفی این تورنمنت ،این هفته موفق به کسب
پیروزیدرلیگبرترنشدند.
ضعفیبهنامیارگیری
این یک مشکل عجیب و پایهای در استقالل
است که بازیکنها در این تیم ،اصال به اصول اولیه
یارگیری توجهی نشــان نمیدهند .آبیها روی
ضربات ایستگاهی فوقالعاده آسیبپذیر به نظر
میرسند و این ،مســالهای است که تحمل آن از
یک جایی به بعد برای طرفداران تیم کمی سخت
خواهدشد.رویصحنهرقمخوردنگلاولذوب
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 ایســتگاهیها،
استقاللدرهرمسابقهمستعددریافتگلازروی
ضرباتشروعمجددبهنظرمیرسد.
یکگردانعلیهاستقالل
دروازه ذوبیها در آزادی ،حتی یک بار هم باز
نشد .اصلیترین دلیل این اتفاق در کنار بیدقتی
ستارههای این تیم ،درخشش ویژه حامد گردان
بود .گلر باتجربه ذوبیها در همان نیمه اول ،دو
سیو عالی را روی شوتهای 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.
مربیهستم،پساعتراضمیکنم!
مجتبــی حســینی را دیگــر بــه عنــوان
یک مربی مدرن و آشــنا به اصــول روز فوتبال
میشناسیم .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
اینهمه اصرار او برای اعتراض به داور آن هم در
همان ابتدای مسابقه ،نه رفتاری مدرن محسوب

میشودونهنسبتیباحرفهایگریدارد.حسینی
با این اعتراضها ،جو بازی را برای دقایقی به هم
ریختومسابقهراازوضعیتعادیاشخارجکرد.
راهدرازگواردیوالشدن
فرهادمجیدیدرجریاندیدارتیمشباذوب،
از نوع و رنگ لباسی اســتفاده کرد که به شدت
مورد عالقه پپ گواردیوال است .پپ در بسیاری از
مسابقههایفصلگذشته،باهمینلباسدرکنار
زمین حاضر شده بود .شــاید تصور کنید که این
شباهت«،تصادفی»استامافرهادهمیشهعالقه
زیادیبهپپداشتهوتاامروزتصاویربسیارزیادی
ازخودشدرحالمطالعهکتابهاو تاکتیکهای
اینمربیمنتشرکردهاست.بااینوجود،مجیدی
باید بداند که راه بســیار دراز گواردیوال شــدن،

از انتخابهــای لباسهایی مشــابه این مربی
نمیگذرد .فرهاد دقیقا بایــد در چنین روزهای
سختی و در چنین مسابقههای گره خوردهای،
خودینشانبدهدوسرنوشتراعوضکند.
خسته،خستهوبازهمخسته
اســتقاللیها 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 ذوبآهن در بســیاری از روزهای
گذشته ،هیچ مسابقهای نداشت .این خستگی
در ادامه فصل نیز اســتقالل را تحت تاثیر قرار
میدهــد .آنها البتــه این شــانس را دارند که
حریفشان در دربی آخر این هفته هم به همین

اندازه خسته اســت .به نظر میرسد فشار زیاد
روی اســتقالل و پرسپولیس ،ســپاهان را به
مدعی اصلی قهرمانی لیگ در این فصل تبدیل
خواهد کرد.
مهدیتمرکزندارد
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
بازوبندکاپیتانیاستقاللرانیزبهبازوبستهاست.
حاال دیگر این ستاره فقط به تمرکز نیاز دارد و این
تمرکز ،حداقل در دیدار بــا ذوب در بازی او دیده
نشد .شــایعههای روزمره مربوط به جدایی او از
آبیها،تاثیرآشکاریرویاینبازیکنگذاشتهاند.
باشگاه برای باال بردن تمرکز مهدی ،یک بار برای
همیشهبایدبهاینصحبتهاپایانبدهد.
آرمان،فراترازبیاثر
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 تواناییهای
مدیربرنامــهاش(!) خیلی نگــران گل نزدن
نیســت .او احتماال در تابســتان یک قرارداد
میلیاردی دیگر با یک تیم بزرگ دیگر به امضا
خواهد رساند!

اتفاق روز
هنر ناب «جانشینی» در لیل فرانسه

قهرمانی با لهجه استانبولی!

قهرمانــی لیــل در لیــگ فرانســه ،میتوانــد یکی از
شــورانگیزترین اتفاقهــای این فصــل اروپا باشــد .از آن
اتفاقهایی که هواداران فوتبال در سراســر دنیا را حسابی به
وجد میآورند .یک شگفتی بزرگ که ثابت میکند 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 پیاسجی 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 شگفتیســاز گالتیه با دو برد متوالی ،یکی از
خاصترین قهرمانیهای این سالهای فوتبال اروپا را به نام
خودشان رقم خواهند زد .مهمترین مهره این تیم در مسیر
رسیدن به این جایگاه باورنکردنی« ،بوراک ایلماز» ترکیهای
بوده است .ستارهای که در لیگ فرانسه ،یک فصل خارقالعاده
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 آرســنالیها قرار گرفت و با رقم باورنکردنی

 80میلیون یــورو ،به جمع توپچیها پیوســت .په په تقریبا
هیچوقت نتوانســته انتظارات هواداران آرسنال را برآورده
کند اما همزمان با افول او در لندن ،باشگاه لیل با یکچهارم
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  70میلیون یورو
در اختیار ناپولی قرار دادند.
باشــگاهی که برای فروش این دو مهاجم روی هم رفته
 150میلیون یورو دریافت کرده بــود ،بوراک ایلماز را با یک
قرارداد آزاد از بشیکتاش جذب کرد .بازیکنی که همه دوران
فوتبالش را در تیمهای ترکیهای و چینی پشت سر گذاشته
بود .حاال همین بازیکن در این فصل 15 ،گل برای لیل زده و در
رده پنجم بهترین گلزنان فصل لیگ فرانسه دیده میشود.
تساوی پیاسجی در هفته سی و ششم نیز ،لیل را از همیشه

به قهرمانی لیگ نزدیکتر 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 ستارههای بزرگش در این فصل ،هشت بار طعم شکست
را چشیده است .لیل در دو دیدار باقیمانده ،باید روبهروی 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 میرسند تا به سلطه پی
اس جی بر لیگ فرانسه پایان بدهند .اتفاقی که آینده کاری
مائوریتســیو پوچتینو را با یک خطر بزرگ روبهرو میکند.
لیل میتواند با ادامه روند خوبش در دو دیدار بعدی ،یکی از
بزرگترین شگفتیهای این ســالهای فوتبال اروپا را خلق
کند .باشــگاهی که ظاهرا اســتاد پیدا کردن جانشین برای
ستارههای جداشدهاش است.

