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خبر ورزشی
خبر خوش براي دختران فوتبال

بازگشت به رنكينگ فيفا

چندي پيش خارج شــدن تيم ملي فوتبال
زنان ايران از رنكينگ فيفا حســابي خبرســاز
شــد .اتفاقي كه بــا وجود درخشــش دختران
فوتباليســت يك گام بزرگ رو بــه عقب و يك
پسرفت اساسي بود .فوتبال بانوان ايران هميشه
مشــكالت و بيتوجهيهاي خــاص خودش را
داشته است .مشــكالتي كه هنوز هم ادامه دارد
و به نظر نميرســد عجلهاي براي حل شدنش از
سوي مسئوالن وجود داشته باشد .نمونه تازه آن
درگيري كادر فني و مليپوشــان در ليگ دسته
يك فوتبال است ،در حالي كه تا چند وقت ديگر
مسابقات ليگ ملتهاي آسيا برگزار ميشود .در
اين ميان و در تمام اين ناراحتيها يك اتفاق خوب
هم افتاد و آن چيزي نيست جز بازگشت دختران
فوتبال ايــران به رنكينگ فيفــا .در جدیدترین
رنکینگي كه فدراســيون جهاني منتشــر كرد،
تیم ملی ایران در جایگاه  ۷۰جهان قرار دارد .تیم
ایران در آسیا هم در جایگاه چهاردهم قرار گرفته
اســت .در این ردهبندی آمریــکا ،آلمان ،هلند،
فرانسه ،سوئد ،انگلیس ،برزیل ،کانادا ،استرالیا و
کره شمالی تیمهای اول تا دهم هستند .ناگفته
نماند ایران  ۲۸آذر  ۱۳۹۹به دلیل نزدیک به دو
سال دوری از مسابقات از رنکینگ خارج شده بود.
البته ایران در این مدت فعالیتی نداشته و بیش از
دو سال است که تعطیل شده اما همراه با برخی
تیمها به رنکینگ بازگشته است .در هر حال اين
بازگشــت به رنكينگ ميتواند جرقهاي باشــد
براي مســئولين تا كمي به اين فرزند سر راهي
توجه كنند.

جودو با بريمانلو المپيكي شد

سایت جهاني فدراسیون جودو با گذشت یک
هفته از پایان رقابتهای قهرمانی آسیا امتیازات
این رقابتها را در رنکینگ جهانی و المپیکی ثبت
کرد .همین موضوع باعث شــد تا اولین سهمیه
المپیک برای جودو کشورمان فعال کسب شود.
محمد محمدیبریمانلو سرگروه تیم ملی جودو
در رقابتهــای قهرمانی آســیا در تیم پنج نفره
کشورمان بهترین عملکرد را داشت و با ایستادن
در مکان پنجم  ۱۲۶امتیاز کرد و با ایســتادن در
مکان پنجاهوششــم رنکینگ المپیکی از طریق
سهمیه قارهای ،جواز حضور در بازیهای المپیک
 ۲۰۲۱توکیو را کســب کرد .بر اســاس قوانین
فدراســیون جهانی نفرات اول تا بیســت و دوم
رنکینگ فدراســیون جهانی به صورت مستقیم
جواز حضور در المپیک را کســب خواهند کرد و
بهترین جودوکار هر قــاره در وزن خودش نیز از
طریق ســهمیه قارهای جواز حضور در المپیک
را کسب میکند .با توجه به مسابقات پیش رو و
فاصله اندک تا بازیهای المپیک احتمال تغییر
در این ســهمیه وجود دارد .در همين راســتا او
برای ارتقای رنکینگ جهانی خود به دو مسابقه
بینالمللی و گزینشــی المپیــک توکیو اعزام
خواهد شد.

تنور بسكتبال داغتر از هميشه

تیمهای مهرام و شهرداری گرگان با شکست
حریفان خود به فینال لیگ برتر بســکتبال راه
یافتند و قرار است از امروز ســری مرحله نهایی
را در ســالن آزادی تهران آغاز کنند .شهرداری
گرگان با سه برد پیاپی مقابل شیمیدر به فينال
رسید اما مهرامیها یک ماراتن نفسگیر را با نفت
آبادان داشــتند و پس از پنج بازی خودشان را به
مسابقه نهایی رســاندند .هر دو تیم پیش از این
ســابقه حضور در فینال را دارنــد و تنها تفاوت
آنها تعداد حضورشــان اســت که مهرامیها در
این زمینه نسبت به حریف گرگانی خود برتری
دارنــد .گرگانیها در دو،ســه فصل گذشــته با
ســرمایهگذاری که کردهاند ،خودشان را مدعی
قهرمانی نشان دادند .آنها دو فصل قبل در فینال
به آبادان باختند و دوم شدند و فصل قبل هم که
در صدر جدول بودنــد ،رقابتها نیمهکاره ماند.
امسال هم همین شــرایط در تیم شاهینطبع
حکمفرماســت و آنهــا تنها تیم بــدون باخت
محسوب میشــوند و باید دید مقابل مهرام هم
میتوانند این روند را ادامه دهند و یک رکورد را
به نام خود ثبت کنند یــا صمد نیکخواهبهرامی و
یارانش ترمز آنها را میکشند .مسابقات فينال به
صورت سه از پنج برگزار میشود.
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در انتظار کوالک دوم استقالل در آسیا

به پشتسرنگاه نکن!
اگربخواهیمتنهایکنیمه 45دقیقهایراازاینفصلاستقاللبهعنوانبهتریننیمهباشگاهجداکنیم،بدونتردید
نیمهدومدیداربااالهلیبهترینگزینهبهنظرمیرسد.نیمهایکهدرآنآبیهاازهمانزمانشروع،بیوقفهبهسمت
دروازهحریفحملهبردندوباوجودخرابشدنچندموقعیتدرهمانلحظاتابتدایی،برابرحریففوقالعادهبیرحم
ظاهرشدند.استقاللشروعمحشریدرآسیاداشتوحاالبامدادفردابرایرسیدنبهبرددیگریدرلیگقهرمانان
مبارزهخواهدکرد.الشرطهعراقمیتواندقربانیبعدیفرهادوپسرهادرلیگقهرمانانآسیاباشد.

آریا طاری

فصل گذشته استقالل در شرایطی
برای برگــزاری متمرکز لیگ قهرمانان
راهی قطر شد که به تازگی سرمربیاش
را از دســت داده بود و با سرمربی موقت
هدایت میشد .واضح بود که استقالل با
آن روحیه و آن وضعیت خاص ،به جایی
نمیرســد و نمیتواند به بلندپروازی
در آسیا دل ببندد .حاال اما حکایت این

تیم کامال متفاوت اســت .آنها به خوبی
قابلیتهای خودشان را میشناسند و با
روحیهای مثالزدنی به آسیا رسیدهاند.
استقاللدیگربابالتکلیفیدرگیرنیست
وبهخوبیتوانستهخودشرابرایحضور
در لیگ قهرمانان آمــاده کند .البته که
نباید نتیجه مســابقه رفت ،دلیلی برای
برد حتمی آنها در دیدار با الشرطه عراق
باشد .استقاللیها باید آن مسابقه و هر
اتفاق دیگری در گذشته را به فراموشی

بســپارند و همه هوش و حواسشان را
به 90دقیقه تعیینکننده نبرد با حریف
عراقی بدهند .برخالف چیزی که از ابتدا
تصور میشــد ،صعود از این گروه هرگز
بزرگتریــن آرزوی آبیها نخواهد بود.
آنها میتوانند به راحتی قدرتمندترین
تیم گروه باشند و در نهایت به عنوان تیم
اول راهی مرحله بعدی شوند .شکست
دادن الشرطه برای رسیدن به این هدف،
کلیدیخواهدبود.

چهره به چهره
نگاهی به سه مربی غافلگیرکننده این فصل فوتبال اروپا

کارخانهشگفتیسازی!
آریا رهنورد

طبیعیبهنظرمیرسدکهدرصدبسیارزیادی
از اخبار فوتبال اروپا ،به تیمهای بزرگ و مدعی
اختصاص داشته باشند اما همه هیجان فوتبال
را نمیتوان تنها در تیمهای گرانقیمت و پرستاره
جستوجوکرد.درهیاهویفوتبالاروپا،مربیانی
هم هستند که توانستهاند با تیمهای معمولی،
نتایجی غیرمعمولی به دست بیاورند .مربیانی
که تا این هفته از فصــل ،نتایجی حیرتانگیز را
تجربه کردهاند و قصد دارند این روند را تا آخرین
هفته و آخرین مسابقه حفظ کنند .دیوید ،اولیور
و کریستوف ،پدیدههای مهم مربیگری فوتبال
در این فصل به شمار میروند.
فرگوسن؛باتاخیر!
وقتی ســر الکس فرگوسن بازنشستگیاش
از فوتبال را به طور رســمی اعالم کرد ،اسمهای
زیادی در اطراف باشــگاه منچســتریونایتد به
گوش میرسید .خیلی از هواداران این باشگاه،
در انتظار انتخاب یــک چهره ویژه برای نیمکت
تیمشان بودند اما ســر الکس انتخابش را از قبل
انجام داده بود .او «دیوید مویــس» را به عنوان
جانشــین انتخاب کرد .مردی که برای سالها

در باشگاه اورتون حضور داشــت و توانسته بود
ثبات خوبی در این باشــگاه به وجــود بیاورد.
مویس کارش را با خوشبینی آغاز کرد اما دوران
حضورش در یونایتد ،اصــا موفقیتآمیز نبود.
طرفدارها خیلی زود اعتمادشان را به او از دست
دادند و بنبست مرد اسکاتلندی در تئاتر رویاها
آغاز شد .او فقط یک سال در یونایتد دوام آورد و
برای فرار از این کابوس ،به فوتبال اسپانیا رفت
اما نتوانست در سوسیهداد هم موفق عمل کند.
دیوید پس از مدتی به ســاندرلند در انگلستان
برگشــت اما در پایان فصل ،او و تیمش به دسته
پایینتر ســقوط کردند .این اولین ســقوط در
کارنامه مویس و اولین سقوط ساندرلند پس از دو
دهه به شمار میرفت .درست در همین نقطه بود
که تصور میشد باید دوران مربیگری این چهره
را تمامشده بدانیم اما انتخاب وستهم ،همه چیز
را عوض کرد.
حاال وستهم با این مربی در جدول لیگ برتر،
باالتر از رقبایی مثل چلسی ،لیورپول ،تاتنهام و
آرسنال دیده میشود .آنها با رسیدن به 55امتیاز
در  31بازی ،تیم چهارم جدول هســتند و اگر
همین جایگاه را حفظ کنند ،به رقابتهای فصل
آینده لیگ قهرمانان اروپا میرسند .برای آنکه

حریف امشب استقالل در دیدار اول
مرحله گروهی با الدحیــل ،اصال آماده
نشــان نداد .آنها در جریان شکست دو
بر صفر روبهروی رقیب قطری ،بســیار
کمدقت ظاهر شــدند و تنها یک شوت
درون چارچوب داشتند .الشرطه ،تنها
 44درصــد مالکیت تــوپ را در اختیار
داشــت و با وجود زدن کرنرهای زیاد،
نتوانســت تهدید بزرگی بــرای دروازه
حریف به وجود بیاورد .آنها با سیســتم

بدانید این اتفاق چقدر بزرگ و تاریخی اســت،
کافی است به این نکته توجه کنید که وستهم از
سال 2000بهبعدهرگزنتوانستهدربینپنجتیم
باالی جدول لیگ برتر قرار بگیرد.
آنها در چهار فصل گذشــته همواره رتبهای
دورقمی در جــدول داشــتهاند .اگر چکشها
بتوانند رتبه چهــارم را حفظ کننــد ،بهترین
نتیجهشان در تاریخ برگزاری رقابتهای لیگ
برتربافرمتفعلیراجشنخواهندگرفت.جالب
اینکه این باشگاه در تمام سالهای حیاتش هرگز
در لیگ قهرمانان و جام باشگاهها به میدان نرفته
و فقط ســابقه بازی در یورولیگ را داشته است.
ظاهرا جانشین فرگوسن ،پس از سالها باالخره
خودش را اثبات کرده است .مویس به گفته
خودش این روزها بیشتر از همیشه از
مربیگریلذتمیبرد.بااینعملکرد
فوقالعاده ،بعید نیست خیلی زود
تیمهای بزرگ انگلیسی این مربی
را برای نیمکتشان در نظر بگیرند.
اولیورشگفتانگیز
اینکه صدر جــدول بوندسلیگا
در اختیار تیمی مثل بایرن
مونیخ باشد ،اصال جای
تعجب نــدارد .اینکه
الیپزیش بــا مربی
فو قالعاد های مثل
ناگلزمان هم این
تیــم را تعقیــب

پایه 4-4-2واردزمینشدندودرجریان
یک بازی یک بار با اشتباه کریم شوایلی،
دروازه خودشان را باز کردند .امیدواری
اصلی نماینده عراق برای این مســابقه،
به زوج هجومی این تیــم برمیگردد .از
جلمین ریواس ونزوئالیی که قبال برای
تیمهایی مثل االتحاد ،الهالل و شارجه
توپ زده تا رافائل سیلوا دوس سانتوس
برزیلیکهاولینتجربهحضوردرفوتبال
آسیا را با الشــرطه تجربه میکند .اگر
مدافعاناستقاللبتوانندایندوبازیکنرا
بهخوبیمهارکنند،بعیداستکهدروازه
این تیم روبهروی حریف عراقی به خطر
بیفتد .شاید این بازی از یک جهت دیگر
هم برای فوتبال ایران اهمیت دارد .تیم
ملیدرآیندهاینزدیکبایددریکبازی
حساسوتعیینکنندهروبهرویتیمملی
عراق قرار بگیرد و بد نیست که اعتماد به
نفسستارههایایرانیروبهرویعراقیها
ی باالتر برود .فصل
در رده باشگاهی کم 
گذشته ،هر دو نبرد استقالل و الشرطه
در دور گروهی با تساوی به پایان رسید
امادرنهایتاینآبیهایایرانیبودندکه
توانستندراهشانرابهطرفمرحلهبعدی
رقابتهاهموارکنند.
جذابتریــن نکته در اســتقالل تا
اینجا در لیگ قهرمانان آســیا ،آمادگی
فردی نفرات این تیم بوده است .فرشید
اسماعیلی به ویژه در نیمه نخست دیدار
با االهلی ،یکــی از بهترین بازیهایش
با لباس اســتقالل را پشت سر گذاشت.
مدتها بود که هیچکس فرشــید را در
چنین فرمی نمیدید .مهدی قایدی با
ت و و دقت مثالزدنیاش در گل
ســرع 
اول و قدرت باورنکردنــیاش روی گل
دوم ،نشــان داد که میخواهد به یکی از
بهترین مهرههای فوتبال در قاره آســیا
تبدیل شــود .محمد نادری که مدتها
بــود در معرض انتقادهای بــزرگ قرار

کند ،عجیب نیســت امــا این موضــوع که به
جای تیمهای پرســتارهای مثــل دورتموند و
فرانکفورت ،وولفســبورگ در رده سوم جدول
بوندسلیگا حضور پیدا کند ،یک اتفاق معمولی
به نظر نمیرسد .سبزها  12سال بعد از آخرین
قهرمانیشان در بوندسلیگا ،حاال دوباره به یک
تیم جذاب تبدیل شدهاند.
آنها این اواخر ،ســالهای سختی را سپری
کرده بودند .وولفسبورگ در سالهای  2017و
 2018درجدول 18تیمیبوندسلیگاشانزدهم
شد و به لطف حضور در دیدار پلیآف توانست بقا
در این لیگ را قطعی کند .همین تیم اما با هدایت
اولیور گالسنر ،فصل گذشته به رده هفتم جدول
رسید و حاال در فاصلهای کوتاه با پایان فصل،
تیم ســوم جدول بوندسلیگا محسوب
میشود.اولیگالسنر 46ساله،مرداول
رنسانس این باشگاه بوده است .مردی
که تقریبا همه عمر دوران فوتبالش را
در باشگاه رید در فوتبال اتریش
سپری کرد و به عنوان مربی
پس از یک ســال کار
کردن در این باشگاه
و چهــار ســال
هدایت السک،
حاال به نیمکت
وولفســبورگ
رســیده است.
باشــگاه با اولی،

برخالف چیزی که از ابتدا
تصور میشد ،صعود از این
گروه هرگز بزرگترین
آرزوی آبیها نخواهد بود.
آنهامیتوانندبهراحتی
قدرتمندترینتیمگروه
باشند و در نهایت به عنوان
تیم اول راهی مرحله بعدی
شوند .شکست دادن
الشرطه برای رسیدن به این
هدف ،کلیدی خواهد بود
داشت ،خودی نشان داد و نقش پررنگ
و غیرقابل انکاری در حملههای تیم پیدا
کرد .ارسالن مطهری هم مثل همیشه
فداکارانهدرخدمتتیمبودوباهمهوجود
برای همتیمیها موقعیت میساخت.
با وجود برد پرگل و یکطرفه استقالل،
رشــید مظاهری هم یکی از ستارههای
بازی بود .سیو دیدنی او روی شوت عمر
در حالی که بازی با برتری شکننده دو بر
یکبهسوداستقاللدنبالمیشد،تاثیر
مهمی در این پیروزی ایفا کرد .اینهمه
نمایش دلچسب و امیدوارکننده فردی
دریک 90دقیقه،بهوضوحنشانمیدهد
کهاستقاللبهلحاظروحیوروانیکامال
آماده حضور در این جام شده است .این
یکی از حریصترین ،فرصتطلبترین
و بهترین استقاللهای یک دهه اخیر به
شمارمیرود.تیمیکهنهفقطبرایصعود
ازگروه،بلکهبرایرسیدنبهجامسرشار
از انگیزه است .تیمی که همه نفرات در
آن،ازنیمکتنشینهاتامهرههایاصلی،
به یک اندازه از گل زدن و برنده شــدن
خوشحال میشــوند .تیمی که به نظر
میرسد متحدتر از همیشــه ،به دنبال
رسیدنبهیکموفقیتبزرگاست.

عملکردی درخشان داشته و ظرف دو سال ،به
ن تیمهای فوتبــال آلمان تبدیل
یکی از بهتری 
شده است .او حاال وولفسبورگ را در یک قدمی
رسیدن به رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان
قرار داده و در حال سپری کردن یک فصل رویایی
با این باشگاه است.
شورشعلیهنفت!
شــش هفته قبل از پایان فصــل در فوتبال
فرانسه،معموالزمانیبرایقطعیشدنقهرمانی
پیاسجی اســت اما این تیم با همه ستارههای
بزرگ و نامدارش ،این روزها پشت سر لیل دیده
میشود .رقیب سرسختی که این فصل فقط سه
بار شکست خورده و با  19گل دریافتی ،بهترین
خط دفاعی لیگ را در اختیار دارد .پشــت این
فرم شــگفتانگیز ،یک مربی فوقالعاده دیده
میشود .کریســتوف گالتیه که در دوران بازی
برای تیمهای زیادی در لیگ فرانسه توپ زده،
سال  2009سرمربی سن اتین شد و برای هشت
سال در این باشــگاه فعالیت کرد .او باالخره در
سال 2017ازاینباشگاهفاصلهگرفتتابهعنوان
سرمربی جدید باشگاه لیل انتخاب شود .لیل در
همه تاریخش تنها یکباردرسال 2011قهرمان
لیگ فرانسه شدهوحاالاگربرایدومینباردست
به این کار بزند ،یک معجــزه تاریخی انجام داده
اســت .کنار زدن پیاسجی به عنــوان یکی از
گرانقیمتترین تیمهای تاریخ فوتبال ،داستانی
است که اگر به تکامل برسد ،نام گالتیه را به متن
کتابهای تاریخی خواهد برد!

اتفاق روز
تاریخی که تکرار میشود ،درسی که نمیگیریم

رسوایی آماتورها!

خبر شکايت رســمی فدراســیون فوتبال هند از باشگاه
پرســپولیس به خاطر «مزخرفاتی» که در صفحه «رسمی»
این باشگاه نوشته شــده ،حقیقتا خجالتآور است .شبکههای
اجتماعیدردنیایفوتبال،همیشهمحلیبرایبهتصویرکشیدن
جذابیتها و کاراکتر حرفهای یک باشگاه هستند اما در ایران به
دست یک مشت غیرحرفهای افتادهاند تا اینچنین شخصیت
باشگاهها را زیر ســوال ببرند .اینکه سفر به هندوستان به «فتح
الفتوح» تشبیه شده و اشــارهای از «جنگ» هم به میان آمده،
هیچارتباطیبهروحفوتبالندارد.بعضیهاباسادهانگاریازاین

مساله عبور میکنند و معتقدند هندیها به یک ماجرای ساده
بیش از حد دامن زدهاند اما اگر یک باشگاه «عراقی» قبل از سفر
به ایران با افتخار از «جنگ» یاد کند و از هجوم به کشور میزبان
حرفبزند،همینافراداولیننفراتیهستندکهگریبانمیدرند
و خواهان مجازات رقیب میشوند! باید بپذیریم اتفاقی که رخ
داده ،فراتر از «بیمســئولیتی» است .اینکه چنین متن زشتی
از دریچه اینستاگرام رسمی یک تیم فوتبال عبور کند ،نشان از
اوجبیسلیقگیوکماطالعیدرآنباشگاهدارد.پرسپولیسیها
البته خیلی زود دست به کار شدند و یک متن خلقالساعه برای
عذرخواهی از کشور میزبان منتشر کردند اما کار از کار گذشته
بودوهندیهامصربهنظرمیرسیدندتاشکایتشانرابهای.اف.
سی تسلیم کنند .همین 6ماه قبل بود که «عیسی آلکثیر» به
خاطریکشادیگلشائبهبرانگیز،شانسحضوردردیدارنهایی

لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد و یک محرومیت تلخ را تجربه
کرد.محرومیتیکهدرنهایتشانسبردنجامراازفوتبالایران
گرفت .این اتفاق میتوانست یک تلنگر بزرگ و تاریخی باشد.
یک تلنگر که نشان از عمق بیاطالعی و ناآشنایی اهالی فوتبال
ایران با قوانین سفت و سخت تورنمنتهای رایج فوتبال در دنیا
داشــت .انتظار میرفت پس از این محرومیت سخت ،حداقل
باشگاه پرسپولیس دست به کار شــود و قوانین را کمی بیشتر
برای بازیکنان و کارکنانش توضیح بدهد اما حاال این باشگاه به
سادگی در معرض یک ماجرای حقوقی دیگر قرار گرفته است.
حقیقتانمیتوانپیشبینیکردکهای.اف.سیچهتصمیمیدر
اینموردخواهدگرفتاماروبهروشدنباهیچبرخوردیازسوی
ایننهادعجیبنیست.حتیعجیبنیستکهای.اف.سیهمین
امروز پرسپولیس را از لیگ قهرمانان کنار بگذارد .آنها قبال هم

نشاندادهاندکهمنتظرکوچکترینبهانهبرایبرخوردباقرمزها
هستند و جالب اینکه باشگاه هر روز بهانه تازهای به دستشان
میدهــد .در خوشبینانهترین حالت ممکــن ،یک جریمه
سنگینانتظارپرسپولیسرامیکشد.باشگاهیکههمینحاال
با انبوهی از مشکالت مالی دست و پنجه نرم میکند ،حاال باید
زیر بار این جریمه سنگین هم برود .اسم این اتفاق را نمیتوان
یکخطایانسانیسادهدانست.اینیکضعفآشکارمدیریتی
برایمجموعهایاستکهظاهراقدرتکنترلصفحههایشدر
شبکههایاجتماعیراندارد.باشگاهیکهمیخواهدبههرقیمتی
از این فضا درآمدزایی کند اما حاال میلیونها تومان را به سادگی
هرچه تمامتر به خاطر ضعف در کنترل محتوا از دست میدهد.
این یک کار تخصصی است اما ظاهرا باشگاه پرسپولیس ،اراده
صفحههایاجتماعیاشرابهدستافرادینابلدسپردهاست.

