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فينال تنيس مردان با قضاوت 
بي نقص بانوي ايراني

در اينكه در چند ســال اخير ورزش بانوان 
ايران رشد خوب و چشــمگيري داشته هيچ 
شكي نيست. با اينكه هنوز دختران ورزشكاران 
اذعان دارند كه بايد توجهات بيشتري به ورزش 
بانوان صورت بگيــرد و آنها حتــي از بودجه 
متفاوتي برخوردار باشند، آنها جايگاه خوبي در 
رشته هاي مختلف به دست آورده اند و چه در 
عرصه آسيا و چه جهان درخشيده اند. تا جايي 
كه حاال انتظار مــي رود در المپيك هم بانوان 
سهم بيشتري در مدال ها داشته باشند و هيچ 
بعيد نيست كه در همين توكيو كه البته دوباره 
زير سايه لغو شدن قرار گرفته است، اين اتفاق 

رقم بخورد. 
در اين ميان نبايد درخشش بانوان در بحث 
داوري هــا را نيز ناديده گرفــت. داوراني كه با 
وجود برخي محدوديت ها و شرايط سختي كه 
با آن مواجه بودند، حاال سوت هاي شــان را در 
تورنمنت هاي مهم و بزرگ به صدا درمي آورند. 
نمونه اين دست داورها را در فوتسال با گالره 
ناظمي، در فوتبال با آسو جواهري و در تنيس 
روي ميز با ســيمين رضايي كه قرار است در 
گزينشي المپيك و همين طور المپيك توكيو 
قضاوت كند را ديده ايــم. حاال اما قضاوت يك 
بانوي ديگر در فينال جام حذفي تنيس ايران 
خبرساز شده است. اتفاقي كه براي نخستين 
بار رخ داده تا اين اميد ايجاد شــود در تنيس 
هم مسير براي پيشــرفت داوران زن باز شود. 

الهه ربيعي در حال قاضــي فينال جام حذفي 
بود كه بســياري معتقد بودند او كار سختي را 

انجام داده است. 
كاري ســخت كه به قول خــودش تجربه 
متفاوتي را برايش رقم زده اســت. ربيعي در 
اين قضاوت بســيار عالي بود و تنيسورها هم 
بــه داوري بي نقص او اذعان داشــتند. ربيعي 
كارنامه پرباري در داوري دارد و يكي از بهترين 
قاضي هاي اين رشــته به حســاب مي آيد اما 
اقدام بي سابقه اي كه در انتخاب او براي داوري 
فينال مردان رخ داد، باعث شد كه او بيشتر از 
هر زماني به چشــم بيايد و عملكردش ديده 
شود. به نظر مي رسد كم كم وقتش رسيده كه 
فضاي بيشتري به بانوان براي مسابقات مختلف 
داده شود. تا االن اين داوران نشان داده اند كه 
هميشه مي شود روي شان حساب كرد و طبيعتا 
ســرمايه گذاري و توجه به آنها قطعا به ســود 

ورزش كشور خواهد بود. 

درخواست بسكتبال براي 
ميزباني به جاي قطر

انصراف قطر از ميزباني پنجره سوم انتخابي كاپ 
آسيا به دليل شيوع نوع جهش يافته ويروس كرونا 
در اين كشور كه تعليق 60 روزه فعاليت هاي شان را 
به دنبال داشت، برنامه هاي بسكتبال ايران را بهم 
ريخت. شاگردان مهران شاهين طبع در حالي كه 
قرار بود روز گذشته آخرين ديدار تداركاتي شان را 
برگزار كنند، به جاي مسابقه راهي خانه هاي شان 
شدند. قرار اســت دور جديد تمرينات تيم ملي از 

28بهمن استارت بخورد. 
در اين ميان به گفته رييس فدراسيون بسكتبال 
اين فدراســيون بعد از انصراف قطــر از برگزاری 
پنجره ســوم انتخابی كاپ آسيا متقاضی ميزبانی 
اين پنجره شده و درخواســت دوباره خود را به فيبا 
آسيا اعالم كرده است. اين فدراسيون پيش از اين 
و قبل از تصميم گيری كنفدراسيون بسكتبال آسيا 
)فيبا آسيا( برای تعيين محل برگزاری ديدارهای 
پنجره ســوم انتخابی كاپ آسيا متقاضی ميزبانی 
ديدارهای گروه خود )E( شــده بود اما فيبا آسيا 
امتياز اين ميزبانی را همچون پنجره دوم به قطری ها 

واگذار كرد. 
راميــن طباطبايی اعالم كرد كه درخواســت 
ميزبانی ايران در فيبا آسيا در حال بررسی است. تيم 
ملی بسكتبال ايران در گروه E رقابت های انتخابی 
كاپ آسيا با عربستان، قطر و سوريه همگروه است. 
طبق برنامه از پيش تعيين شــده قرار بود تيم ملی 
كشورمان اول و سوم اسفندماه در پنجره سوم اين 
رقابت ها به ترتيب با عربســتان و قطر ديدار داشته 
باشد. تيم ملی بسكتبال ايران در حال حاضر با ۳ برد 

و يك باخت صدرنشين گروه E است.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آخرین مسابقه هفته پانزدهم 
لیگ برتر، امروز در استادیوم آزادی 
بین پیکان و پرســپولیس برگزار 
خواهد شد. قرمزها پس از سه برد 
متوالی روبه روی تیمی قرار می گیرند 
که در چهار هفته گذشته هیچ رقیبی 
را شکست نداده اســت. برخورد 
پرسپولیس و پیکان، حتی در روز 
غیبت محمد نوری به دلیل مثبت 
اعالم شدن تست کرونا، چهره های 
ویژه ای دارد که به معرفی شــان 
خواهیم پرداخت. نفراتی که این بازی 
برای شــان از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.

    
ول نکن ترین فرزاد! 

نمی دانيم اول فوتبــال ايران وجود 
داشــته و بعد فرزاد حاتمی پيدا شده يا 
اينكه اول فرزاد حاتمی وجود داشــته و 
بعد فوتبال ايران كشف شده است! به هر 
حال او ديگر برای خودش ســن و سالی 
دارد و همچنان هم به خداحافظی فكر 
نمی كند. فرزاد در ايــن فصل پيراهن 
پيكان را بر تن دارد و اتفاقا تا همين هفته، 
چند گل »سه امتيازی« برای تيم مهدی 
تارتار به ثمر رســانده است. او همچنان 
از كيفيت قابل قبولی برخوردار است و 
سرمربی تيم هم از عملكردش رضايت 
دارد. فرزاد يك دوره برای پرسپوليس به 
ميدان رفته و ظرف چند ماه، پيراهن اين 

باشگاه را نيز بر تن داشته است. او آنقدر در 
شهرها و تيم های مختلف بازی كرده كه 
تقريبا اگر هر هفته از تيتر »فرزاد حاتمی 
روبه روی تيم سابق« استفاده كنيم، هيچ 
خدشه ای به اين تيتر وارد نخواهد شد. 
حاتمی حاال در تيمی به ميدان می رود 
كه كم تر از تيم های ديگر ديده می شود. 
با اين وجود ديدار با پرسپوليس فرصت 
خوبی برای همه نفرات اين باشگاه است 
كه به خوبی ديده شــوند. فرزاد حاتمی 
البته ديگر به دنبال اين چيزها نيست. 
وقتی او فوتبال را شروع كرده بود و در ليگ 
بازی می كرد، هنوز پخش زنده تلويزيونی 

رقابت های فوتبال اختراع نشده بود!
خوش یمن ترین مهدی

بين مهــدی تارتار و پرســپوليس، 

تاريخچه ای از اتفاقات جالب توجه وجود 
دارد. جالب تر از همه پرواز و لگد معروف 
او در دربی در ســال های بازی برای اين 
باشگاه است. تارتار در اين سال ها همواره 
با اين اتهام روبه رو شــده كه از باختن به 
پرسپوليس، ناراحت نمی شود. قرمزها 
با شكســت دادن تيم او، قهرمانی ليگ 
هجدهم را جشــن گرفتند. آقای مربی 
برای اثبات اينكه هميشه برابر اين حريف 
بازنده نيست، فصل گذشته پرسپوليس 
را در استاديوم آزادی شكست داد اما در 
ديدار برگشت، باز هم اين سرخ ها بودند 
كه به تارتار و تيمش غلبه كردند و اتفاقا 
در همان بازی هم، قهرمانی اين تيم در 
ليگ برتر نوزدهم قطعی شــد. در واقع 
در دو فصل اخير، پرسپوليس همواره با 

شكست دادن تيم تارتار قهرمان ليگ 
برتر ايران شده است.

امیدوارترین امید
يحيی گل محمدی در جدال گذشته 
تيمش، يك تصميم خاص گرفت و اميد 
عاليشــاه را به جای خط ميانی در خط 
حمله بازی داد. نتيجه اين تصميم، فراتر 
از حد انتظار بود. چراكه عاليشاه يكی از 
بهترين عملكردهايش در اين فصل را به 
نمايش گذاشت و بارها و بارها برای تيمش 
موقعيت ايجاد كرد. به نظر می رسد تغيير 
پست اميدواری های تازه ای برای ستاره 
پرتجربه ســرخ ها به وجود آورده است. 
اگر اميد تا اين انــدازه آماده بماند، قطعا 
می تواند دســت به كارهای بزرگ تری 

هم بزند.
متفاوت ترین کمال

تــا بازگشــت محمدحســين 
كنعانی زادگان، هنوز چند هفته باقی 
مانده و احتماال باز هم كمال كاميابی نيا 
به عنوان زوج سيدجالل در خط دفاعی 
در نظر گرفته خواهد شد. خيلی ها انتظار 
داشتند يحيی، سرلك را در اين نقطه از 
زمين قرار بدهد اما مرد شــماره 11 در 
قلب دفاع، در مجمــوع اميدواركننده 
ظاهر شده و نشان داده كه از قابليت بازی 
به عنوان مدافــع مركزی هم برخوردار 
است. پرسپوليس در دو هفته گذشته 
پس از مدت ها موفق به بسته  نگه داشتن 
دروازه اش شــد. اين اتفاق برای باشگاه 
بســيار ارزشــمند به نظر می رسيد و 
كمال كاميابی نيا نقش مهمی در رقم 

خوردنش داشت.
سوپرمن ترین سید

سيدجالل حسينی اين فصل بيشتر 
از هر مهاجمی برای پرسپوليس گل زنی 
كرده است. قبل از جدايی شجاع، سيد 
آرام آرام به نيمكت دوخته شــده بود و 
برای خداحافظی آماده می شد اما حاال 
كه ديگر گزينه ای برای دفاع تيم وجود 
ندارد، او در فرم فوق العاده ای قرار گرفته 

است. سيد نه تنها وظايف دفاعی اش را به 
درستی انجام می دهد، بلكه در كارهای 
ايستگاهی و ضربات سر هم آمادگی اش 
را به رخ رقبا می كشد. دو گل سه امتيازی 
پياپی از اين بازيكن، اهميت سيدجالل را 
برای تيم يحيی آشكار می كند. به لحاظ 
گل زنی، اين يكــی از بهترين فصل ها 
در دوران فوتبال ســيدجالل حسينی 
به شمار می رود. مدافعی كه انگار قصد 

تمام شدن ندارد.
نادرترین نادر

نمی شود از پيكان ليگ بيستم حرف 
زد و چيزی از »نادر محمدی« نگفت. 
او با پرتاب هايش در اين فصل حسابی 
»ســوژه« بوده و حتی توانسته با يكی 
از هميــن پرتاب ها بــرای تيمش گل 
هم بزند. رقبای پيكان هميشه نگران 
پرتاب های نــادر هســتند. در حدی 
كه گاهی حتی خط كشــی استاديوم 
خانگی شــان را هم عــوض كرده اند. 
مسابقه حســاس امروز با پرسپوليس، 
نادر را برای بلندترين پرتاب ها تهييج 
خواهد كرد. پرتاب هايــی كه ديگر به 
يك نقشه مهم در باشگاه پيكان برای باز 

كردن دروازه رقبا تبديل شده اند.

شش چهره ویژه جدال امروز آزادی

سوپرمن علیه مارکوپلو! 

چهره به چهره

آریا طاری

به محض قهرمانــی مونيخی هــا در جام 
باشگاه های جهان و تكميل اولين »شش گانه« 
تاريخ اين باشــگاه، پپ گوارديوال پيامی برای 
تبريك به تيم سابقش فرســتاد. پپ البته به 
همه هواداران بايرن يادآور شد كه قبل از آنها، 
بارسا با هدايت خودش دست به چنين كاری 
زده و اولين قهرمان شش گانه در تاريخ فوتبال 
اروپا بوده است. سرمربی فعلی سيتی به شوخی 
تاكيد كرده كه حاضر است با »مسی و رفقا« به 
مصاف بايرن برود و برای »جام هفتم« با اين تيم 
رقابت كند. اين اتفــاق در عمل هرگز نخواهد 
افتاد اما اگر بارســای رويايی 2009 روبه روی 
بايرن شگفت انگيز 2021 قرار می گرفت، يكی 
از تماشايی ترين ديدارهای تاريخ فوتبال خلق 
می شد. به نظر شما در مقايسه بين اين دو تيم، 

كدام يك قدرتمندتر و مهارنشدنی تر است؟
دستاوردها

تيم های گوارديوال و فليك در فصل رويايی 
منجر به كســب »شــش گانه« بــدون هيچ 
دردسری قهرمان ليگ داخلی شدند. بارسا با 
87 امتياز و فاصله ای 9 امتيازی با رئال مادريد 
قهرمان الليگا نام گرفت و بايرن با 82 امتياز و 
1۳ امتياز اختالف نسبت به دورتموند، قهرمان 
رقابت های بوندس ليگا شد. بارسا در ۳8 بازی، 
27 بار برنده شد و 105 گل به ثمر رساند و بايرن 
در ۳4 بازی، 26 بار طعم پيروزی را چشــيد و 
صد گل زد. آبی اناری ها برای بردن جام حذفی، 
9 بازی انجام دادند و هفت برد و دو تســاوی را 
پشت سر گذاشتند. بايرنی ها نيز با پيروزی در 6 
ديدار متوالی، روی سكوی اول دی اف بی پوكال 
قرار گرفتند. هر دو تيم توانستند ليگ قهرمانان 
اروپا را نيز با اقتدار فتح كنند. در مقايســه بين 
مسير رسيدن دو تيم به قهرمانی اين تورنمنت، 
نتايج بايرن مونيخ كمی قدرتمندانه تر به نظر 

می رســند. تيم فليك برای بردن ســوپرجام 
آلمان، با نتيجه سه-دو از سد دورتموند گذشت 
و بارســا در مجموع دو ديدار رفت و برگشت، 
بيلبائو را بــا نتيجه پنج بر يك شكســت داد. 
در ســوپرجام اروپا، هر دو تيم پيــروزی را در 
وقت های اضافه جشــن گرفتند. بارسا در آن 
مسابقه شاختار را از پيش رو برداشت و بايرن 
برای بردن اين جام به ســويا غلبه كرد. ديدار 
نهايی هر دو باشگاه در جام باشگاه های جهان 
هم بسيار سخت و پيچيده شد و در نهايت اين 
بنجامن پاوار و لئو مســی بودند كه كار را برای 
تيم شان به نتيجه رساندند. در مجموع بارسا در 
آن فصل فراموش نشدنی 46 برد، 1۳ تساوی، 
6 شكســت، 16۳ گل زده و 59 گل خورده را 
تجربه كرد. مونيخی ها با توجه به كوتاه تر بودن 
بوندس ليگا نســبت به الليگا و همچنين تك 
حذفی بودن رقابت های جام حذفی در آلمان، 
10 بازی كم تر از بارسا انجام دادند و فصل را در 
مجموع با 47 پيروزی، چهار تســاوی، چهار 
شكست، 167 گل زده و 51 گل خورده پشت 
سر گذاشتند. اگر به اعداد به صورت ميانگين 
نگاه كنيم، بايرن در فاز هجومی بهتر نشــان 
داده و بارســا در خط دفاعی، عملكرد بهتری 

داشته است.
سبک بازی

مقايسه سبك بازی دو تيم در دوره مختلف 
زمانی بــا توجه به مختصات متفــاوت اين دو 
دوره، كار چندان راحتی به نظر نمی رســد. با 
اين وجود ترديدی نيست كه هر دو باشگاه در 
بهترين فصل شان، به لحاظ فوتبالی نمايشی 
خيره كننــده در زمين پياده كردنــد و از نظر 
تاكتيكی، درخشــان ظاهر شدند. بارسلونای 
پپ گوارديوال در سال 2009،  اصرار داشت تا 
تيكی تاكا را در اوج بلوغ به نمايش بگذارد. آنها 
با سبك بازی مبتنی بر پاس های كوتاه، رقبا را 
كامال مات و مبهوت كرده بودند. فوتبال پپ و 

تيمش، فوق العاده چشم نواز به نظر می رسيد. 
خيلی از ســتاره های تيم، در الماسيا ساخته 
شــده بودند و با ارزش های مبتنــی بر هويت 
باشگاه، به بهترين شكل ممكن در زمين ديده 
می شدند. تركيب ژاوی و اينيستا در مركز زمين 
و حضور مسی در خط حمله، از بلوگرانا يك تيم 
كامال مهارنشدنی ساخته بود. آنها در قلب دفاع 
هم با زوج هماهنگ پويــول و پيكه، يك تيم 
ايده آل به نظر می رسيدند. بايرن فليك هم در 
تحميل بازی اش به حريف، فوق العاده اســت. 
آنها برخالف بارســای پپ، اصرار هميشگی بر 
در اختيار داشــتن توپ ندارند اما در طراحی 
حمالت، اســتثنايی عمل می كنند. تيم پپ با 
سيستم ۳-۳-4 و بايرن فليك با سيستم ۳-1-
2-4 به مصاف رقبا می رفتنــد اما هر دو مربی 
اساسا برنامه های تاكتيكی پيچيده و سيستم 
كامال شناوری داشتند. نكته جالب توجه اين بود 
كه هر دو تيم در دوره خودشان، فوتبالی كامال 
مدرن ارائه كردند كه برای هــواداران فوتبال 
در همه نقــاط دنيا، بی نهايت »تــازه« به نظر 
می رســيد. در حقيقت آنها به كمك ايده های 
مردان اول نيمكت شان، توانستند چشم ها را 
خيره كنند و با يك فوتبال مدرن و جذاب، همه 

افتخارات ممكن را به دست بياورند. 
نفر به نفر

اگر مقايسه نفر به نفر ستاره های دو تيم را از 
خط دروازه شروع كنيم، در آغاز مقايسه بايرن 
وضعيت بهتری خواهد داشت. چراكه مانوئل 
نوير يكــی از بهترين گلرهــای تاريخ فوتبال 
اســت اما هيچ كس نمی تواند چنين عنوانی 
را برای ويكتور والــدز در نظر بگيرد. نوير حتی 
اگر در بهترين فرم و بهترين ســال های دوران 
ورزشی اش قرار نداشته باشد، باز هم به مراتب 
بهتر از ويكتور والدز است. ويكی هميشه يكی از 
پاشنه آشيل های بارسلونای پپ بود. خيلی ها 
باور دارند كه اگر مارک آندره تراشــتگن كمی 
زودتر به بارســا می رفت و به جای والدز بازی 
می كــرد، آن تيم در همه فصل ها شــش گانه 
می گرفت. به هر حال در مقايسه خط دروازه، 
اوضاع كامال به سود مونيخ است. در خط دفاع 

بين دو تيم، نوعی »برابــری« وجود دارد. دنی 
آلوز به عنوان مدافع راســت بارســا نسبت به 
بنجامن پاوار كه در ســمت راست خط دفاعی 
بايرن به ميدان می رود، فوتباليســت بهتری 
بوده اســت. در اين بخش از زميــن، برتری با 
بلوگراناست اما در ســمت چپ خط دفاعی، 
آلفونسو ديويس با اختالف زياد نسبت به اريك 
آبيدال، بازيكن بهتری به نظر می رسد. سرعت 
و مهارت های ديويس، هرگز در فوتباليســتی 
مثل اريك آبيدال وجود نداشته است. در قلب 
خط دفاع، بايرن با تركيب بوآتنگ و آالبا بازی 
می كند و بارسا در ســال 2009 زوج پويول و 
پيكه را در اختيار داشته است. به نظر می رسد 
در اين بخش از زمين نوعی تعادل بين دو تيم 
برقرار است. در مجموع می توان گفت كه نمره 

دو تيم در فاز دفاعی، نمره يكسانی خواهد بود.
در خط هافبك، برتری مطلق با آبی اناری ها 
خواهد بــود. آنهــا در خط هافبك ســه نفره 
رويايی شان در سال 2009 ســه ستاره تمام 
عيار در اختيار داشــتند. سرخيو بوسكتس به 
بازی اين تيم نظم می داد و ژاوی و اينيســتا دو 
تن از بهترين هافبك هــای تمام تاريخ فوتبال 
بودند. ســتاره هايی كه همــه تيم های ديگر 
نگاهی حسرت بار در موردشان داشتند. خط 
هافبك مونيخی ها با حضور لئون گورتســكا، 
جاشوا كيميش و توماس مولر ساخته می شود. 
قبل از اين هم كيميش در دفاع راست به ميدان 
می رفت تا تياگو در مركز زمين قرار بگيرد. اين 

تركيب، همچنان تركيب خوبی است اما قابل 
مقايسه با تركيب ژاويستا به نظر نمی رسد.

در خط حمله، باز هم برتری با بارسلونايی ها 
اســت. چراكه آنها در ســال 2009 از مثلث 
استثنايی لئو مسی، سامی اتوئو و تيری آنری 
بهره می بردند. مثلثی كــه در مجموع بهتر از 
تركيب سه نفره گنبری، كومان و لواندوفسكی 
است. لئو و لوا، در حقيقت مهم ترين نمادهای 
دو باشگاه به شمار می روند. ستاره هايی كه در 
هر كدام از اين دوره ها در اوج بودند و به عنوان 
آماده ترين فوتباليســت  های دنيا شــناخته 
می شدند. با اين وجود به لحاظ بازيكن، تيم پپ 
غنی تر از تيم فليك بوده و ستاره های بزرگ تری 

را در اختيار داشته است.
مربی ها

مشــخصه كليدی بايرن 2021 و بارســا 
2009، داشتن دو مربی بزرگ است. وقتی آن 
فصل رويايی شروع شد، خيلی ها در مورد پپ 
گوارديوال ترديد داشتند و باشگاه حتی به دنبال 
جذب مورينيو رفته بود اما اين اتفاق رخ نداد و 
گوارديوال به مرور زمان، تيمش را به اوج رساند. 
فليك هم سرمربی يك تيم بحران زده شد كه به 
رده های ميانی بوندس ليگا رفته بود اما همان 
تيم حاال در اروپا آقايی می كند. به لحاظ مربی، 
بارسا در سال 2009 و بايرن در شرايط فعلی، 
تيم های فوق العاده خوشبختی هستند. دو تيم 
با دو مربی خوش فكر و بزرگ كه برگ های مهم 

از تاريخ را ورق زده اند.

بارسا 2009 یا بایرن 2021؛ در جست وجوی مخوف ترین تیم

برخورد بين کهكشانی! 

سیدجالل حسینی این 
فصل بیشتر از هر مهاجمی 

برای پرسپولیس گل زنی 
کرده است. قبل از جدایی 
شجاع، سید آرام آرام به 
نیمکت دوخته شده بود 
و برای خداحافظی آماده 
می شد اما حاال که دیگر 
گزینه ای برای دفاع تیم 

وجود ندارد، او در فرم 
فوق العاده ای قرار گرفته 

است
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