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ورزش بانوان

فينال تنيس مردان با قضاوت
بينقص 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
رشتههاي مختلف به دست آوردهاند و چه در
عرصه آسيا و چه جهان درخشيدهاند .تا جايي
كه حاال انتظار مــيرود در المپيك هم بانوان
سهم بيشتري در مدالها 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
داوريهــا را نيز ناديده گرفــت .داوراني كه با
وجود برخي محدوديتها و شرايط سختي كه
با آن مواجه بودند ،حاال سوتهايشــان را در
تورنمنتهاي مهم و بزرگ به صدا درميآورند.
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 همينطور المپيك توكيو
قضاوت كند را ديدهايــم .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.

شش چهره ویژه جدال امروز آزادی

سوپرمن علیه مارکوپلو!

آریا رهنورد

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 بينقص او اذعان داشــتند .ربيعي
كارنامه پرباري در داوري دارد و يكي از بهترين
قاضيهاي اين رشــته به حســاب ميآيد اما
اقدام بيسابقهاي 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 ميرسد كم كم وقتش رسيده كه
فضاي بيشتري به بانوان براي مسابقات مختلف
داده شود .تا االن اين داوران نشان دادهاند كه
هميشه ميشود رويشان حساب كرد و طبيعتا
ســرمايهگذاري و توجه به آنها قطعا به ســود
ورزش كشور خواهد بود.

منهای فوتبال

درخواست بسكتبال براي
ميزباني به جاي قطر

انصرافقطرازميزبانيپنجرهسومانتخابيكاپ
آسيا به دليل شيوع نوع جهش يافته ويروس كرونا
در اين كشور كه تعليق 60روزه فعاليتهايشان را
به دنبال داشت ،برنامههاي بسكتبال ايران را بهم
ريخت .شاگردان مهران شاهينطبع در حالي كه
قرار بود روز گذشته آخرين ديدار تداركاتيشان را
برگزار كنند ،به جاي مسابقه راهي خانههايشان
شدند .قرار اســت دور جديد تمرينات تيم ملي از
28بهمناستارتبخورد.
دراينميانبهگفتهريیسفدراسیونبسکتبال
این فدراســیون بعد از انصراف قطــر از برگزاری
پنجره ســوم انتخابی کاپ آسیا متقاضی میزبانی
این پنجره شده و درخواســت دوباره خود را به فیبا
آسیا اعالم کرده است .این فدراسیون پیش از این
وقبلازتصمیمگیریکنفدراسیونبسکتبالآسیا
(فیبا آسیا) برای تعیین محل برگزاری دیدارهای
پنجره ســوم انتخابی کاپ آسیا متقاضی میزبانی
دیدارهای گروه خود ( )Eشــده بود اما فیبا آسیا
امتیازاینمیزبانیراهمچونپنجرهدومبهقطریها
واگذارکرد.
رامیــن طباطبایی اعالم كرد که درخواســت
میزبانیایراندرفیباآسیادرحالبررسیاست.تیم
ملی بسکتبال ایران در گروه  Eرقابتهای انتخابی
کاپ آسیا با عربستان ،قطر و سوریه همگروه است.
طبق برنامه از پیش تعیین شــده قرار بود تیم ملی
کشورمان اول و سوم اسفندماه در پنجره سوم این
رقابتها به ترتیب با عربســتان و قطر دیدار داشته
باشد.تیمملیبسکتبالایراندرحالحاضربا ۳برد
ویکباختصدرنشینگروه Eاست.
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آخرین مسابقه هفته پانزدهم
لیگ برتر ،امروز در استادیوم آزادی
بین پیکان و پرســپولیس برگزار
خواهد شد .قرمزها پس از سه برد
متوالیروبهرویتیمیقرارمیگیرند
کهدرچهارهفتهگذشتههیچرقیبی
را شکست نداده اســت .برخورد
پرسپولیس و پیکان ،حتی در روز
غیبت محمد نوری به دلیل مثبت
اعالم شدن تست کرونا ،چهرههای
ویژهای دارد که به معرفیشــان
خواهیمپرداخت.نفراتیکهاینبازی
برایشــانازاهمیتفوقالعادهای
برخورداراست.

ولنکنترینفرزاد!
نمیدانیم اول فوتبــال ایران وجود
داشــته و بعد فرزاد حاتمی پیدا شده یا
اینکه اول فرزاد حاتمی وجود داشــته و
بعدفوتبالایرانکشفشدهاست!بههر
حال او دیگر برای خودش ســن و سالی
دارد و همچنان هم به خداحافظی فکر
نمیکند .فرزاد در ایــن فصل پیراهن
پیکانرابرتنداردواتفاقاتاهمینهفته،
چندگل«سهامتیازی»برایتیممهدی
تارتار به ثمر رســانده است .او همچنان
از کیفیت قابلقبولی برخوردار است و
سرمربی تیم هم از عملکردش رضایت
دارد .فرزاد یکدورهبرایپرسپولیسبه
میدانرفتهوظرفچندماه،پیراهناین

باشگاهرانیزبرتنداشتهاست.اوآنقدردر
شهرهاوتیمهایمختلفبازیکردهکه
تقریبااگرهرهفتهازتیتر«فرزادحاتمی
روبهرویتیمسابق»استفادهکنیم،هیچ
خدشهای به این تیتر وارد نخواهد شد.
حاتمی حاال در تیمی به میدان میرود
که کمتر از تیمهای دیگر دیده میشود.
با این وجود دیدار با پرسپولیس فرصت
خوبی برای همه نفرات این باشگاه است
که به خوبی دیده شــوند .فرزاد حاتمی
البته دیگر به دنبال این چیزها نیست.
وقتیاوفوتبالراشروعکردهبودودرلیگ
بازیمیکرد،هنوزپخشزندهتلویزیونی
رقابتهایفوتبالاختراعنشدهبود!
خوشیمنترینمهدی
بین مهــدی تارتار و پرســپولیس،

تاریخچهایازاتفاقاتجالبتوجهوجود
دارد .جالبتر از همه پرواز و لگد معروف
او در دربی در ســالهای بازی برای این
باشگاهاست.تارتاردراینسالهاهمواره
با این اتهام روبهرو شــده که از باختن به
پرسپولیس ،ناراحت نمیشود .قرمزها
با شکســت دادن تیم او ،قهرمانی لیگ
هجدهم را جشــن گرفتند .آقای مربی
برایاثباتاینکههمیشهبرابراینحریف
بازندهنیست،فصلگذشتهپرسپولیس
را در استادیوم آزادی شکست داد اما در
دیدار برگشت ،باز هم این سرخها بودند
که به تارتار و تیمش غلبه کردند و اتفاقا
در همان بازی هم ،قهرمانی این تیم در
لیگ برتر نوزدهم قطعی شــد .در واقع
در دو فصل اخیر ،پرسپولیس همواره با

شکست دادن تیم تارتار قهرمان لیگ
برترایرانشدهاست.
امیدوارترینامید
یحییگلمحمدیدرجدالگذشته
تیمش،یکتصمیمخاصگرفتوامید
عالیشــاه را به جای خط میانی در خط
حملهبازیداد.نتیجهاینتصمیم،فراتر
از حد انتظار بود .چراکه عالیشاه یکی از
بهترینعملکردهایشدراینفصلرابه
نمایشگذاشتوبارهاوبارهابرایتیمش
موقعیتایجادکرد.بهنظرمیرسدتغییر
پست امیدواریهای تازهای برای ستاره
پرتجربه ســرخها به وجود آورده است.
اگر امید تا این انــدازه آماده بماند ،قطعا
میتواند دســت به کارهای بزرگتری
همبزند.
متفاوتترینکمال
تــا بازگشــت محمدحســین
کنعانیزادگان ،هنوز چند هفته باقی
مانده و احتماال باز هم کمال کامیابینیا
به عنوان زوج سیدجالل در خط دفاعی
درنظرگرفتهخواهدشد.خیلیهاانتظار
داشتند یحیی ،سرلک را در این نقطه از
زمین قرار بدهد اما مرد شــماره 11در
قلب دفاع ،در مجمــوع امیدوارکننده
ظاهرشدهونشاندادهکهازقابلیتبازی
به عنوان مدافــع مرکزی هم برخوردار
است .پرسپولیس در دو هفته گذشته
پسازمدتهاموفقبهبست هنگهداشتن
دروازهاش شــد .این اتفاق برای باشگاه
بســیار ارزشــمند به نظر میرسید و
کمال کامیابینیا نقش مهمی در رقم
خوردنشداشت.
سوپرمنترینسید
سیدجاللحسینیاینفصلبیشتر
ازهرمهاجمیبرایپرسپولیسگلزنی
کرده است .قبل از جدایی شجاع ،سید
آرام آرام به نیمکت دوخته شــده بود و
برای خداحافظی آماده میشد اما حاال
که دیگر گزینهای برای دفاع تیم وجود
ندارد ،او در فرم فوقالعادهای قرار گرفته

سیدجاللحسینیاین
فصلبیشترازهرمهاجمی
برایپرسپولیسگلزنی
کرده است .قبل از جدایی
شجاع ،سید آرام آرام به
نیمکتدوختهشدهبود
و برای خداحافظی آماده
میشد اما حاال که دیگر
گزینهای برای دفاع تیم
وجود ندارد ،او در فرم
فوقالعادهای قرار گرفته
است
است.سیدنهتنهاوظایفدفاعیاشرابه
درستی انجام میدهد ،بلکه در کارهای
ایستگاهی و ضربات سر هم آمادگیاش
رابهرخرقبامیکشد.دوگلسهامتیازی
پیاپیازاینبازیکن،اهمیتسیدجاللرا
برای تیمیحیی آشکار میکند.به لحاظ
گلزنی ،این یکــی از بهترین فصلها
در دوران فوتبال ســیدجالل حسینی
به شمار میرود .مدافعی که انگار قصد
تمامشدنندارد.
نادرتریننادر
نمیشودازپیکانلیگبیستمحرف
زد و چیزی از «نادر محمدی» نگفت.
او با پرتابهایش در این فصل حسابی
«ســوژه» بوده و حتی توانسته با یکی
از همیــن پرتابها بــرای تیمش گل
هم بزند .رقبای پیکان همیشه نگران
پرتابهای نــادر هســتند .در حدی
که گاهی حتی خطکشــی استادیوم
خانگیشــان را هم عــوض کردهاند.
مسابقه حســاس امروز با پرسپولیس،
نادر را برای بلندترین پرتابها تهییج
خواهد کرد .پرتابهایــی که دیگر به
یک نقشه مهم در باشگاه پیکان برای باز
کردن دروازه رقبا تبدیل شدهاند.

چهره به چهره
بارسا  2009یا بایرن 2021؛ در جستوجوی مخوفترین تیم

برخورد بینکهکشانی!
آریا طاری

به محض قهرمانــی مونیخیهــا در جام
باشگاههای جهان و تکمیل اولین «ششگانه»
تاریخ این باشــگاه ،پپ گواردیوال پیامی برای
تبریک به تیم سابقش فرســتاد .پپ البته به
همه هواداران بایرن یادآور شد که قبل از آنها،
بارسا با هدایت خودش دست به چنین کاری
زده و اولین قهرمان ششگانه در تاریخ فوتبال
اروپا بوده است .سرمربی فعلی سیتی به شوخی
تاکید کرده که حاضر است با «مسی و رفقا» به
مصاف بایرن برود و برای «جام هفتم» با این تیم
رقابت کند .این اتفــاق در عمل هرگز نخواهد
افتاد اما اگر بارســای رویایی  2009روبهروی
بایرن شگفتانگیز  2021قرار میگرفت ،یکی
از تماشاییترین دیدارهای تاریخ فوتبال خلق
میشد .به نظر شما در مقایسه بین این دو تیم،
کدامیک قدرتمندتر و مهارنشدنیتر است؟
دستاوردها
تیمهای گواردیوال و فلیک در فصل رویایی
منجر به کســب «شــشگانه» بــدون هیچ
دردسری قهرمان لیگ داخلی شدند .بارسا با
 87امتیاز و فاصلهای  9امتیازی با رئال مادرید
قهرمان اللیگا نام گرفت و بایرن با  82امتیاز و
 13امتیاز اختالف نسبت به دورتموند ،قهرمان
رقابتهای بوندسلیگا شد .بارسا در  38بازی،
 27بار برنده شد و 105گل به ثمر رساند و بایرن
در  34بازی 26 ،بار طعم پیروزی را چشــید و
صد گل زد .آبیاناریها برای بردن جام حذفی،
 9بازی انجام دادند و هفت برد و دو تســاوی را
پشت سر گذاشتند .بایرنیها نیز با پیروزی در6
دیدار متوالی ،روی سکوی اول دیافبی پوکال
قرار گرفتند .هر دو تیم توانستند لیگ قهرمانان
اروپا را نیز با اقتدار فتح کنند .در مقایســه بین
مسیر رسیدن دو تیم به قهرمانی این تورنمنت،
نتایج بایرن مونیخ کمی قدرتمندانهتر به نظر

میرســند .تیم فلیک برای بردن ســوپرجام
آلمان ،با نتیجه سه-دو از سد دورتموند گذشت
و بارســا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت،
بیلبائو را بــا نتیجه پنج بر یک شکســت داد.
در ســوپرجام اروپا ،هر دو تیم پیــروزی را در
وقتهای اضافه جشــن گرفتند .بارسا در آن
مسابقه شاختار را از پیش رو برداشت و بایرن
برای بردن این جام به ســویا غلبه کرد .دیدار
نهایی هر دو باشگاه در جام باشگاههای جهان
هم بسیار سخت و پیچیده شد و در نهایت این
بنجامن پاوار و لئو مســی بودند که کار را برای
تیمشان به نتیجه رساندند .در مجموع بارسا در
آن فصل فراموشنشدنی  46برد 13 ،تساوی،
 6شکســت 163 ،گل زده و  59گل خورده را
تجربه کرد .مونیخیها با توجه به کوتاهتر بودن
بوندسلیگا نســبت به اللیگا و همچنین تک
حذفی بودن رقابتهای جام حذفی در آلمان،
 10بازی کمتر از بارسا انجام دادند و فصل را در
مجموع با  47پیروزی ،چهار تســاوی ،چهار
شکست 167 ،گل زده و  51گل خورده پشت
سر گذاشتند .اگر به اعداد به صورت میانگین
نگاه کنیم ،بایرن در فاز هجومی بهتر نشــان
داده و بارســا در خط دفاعی ،عملکرد بهتری
داشته است.
سبکبازی
مقایسه سبک بازی دو تیم در دوره مختلف
زمانی بــا توجه به مختصات متفــاوت این دو
دوره ،کار چندان راحتی به نظر نمیرســد .با
این وجود تردیدی نیست که هر دو باشگاه در
بهترین فصلشان ،به لحاظ فوتبالی نمایشی
خیرهکننــده در زمین پیاده کردنــد و از نظر
تاکتیکی ،درخشــان ظاهر شدند .بارسلونای
پپ گواردیوال در سال  ،2009اصرار داشت تا
تیکیتاکا را در اوج بلوغ به نمایش بگذارد .آنها
با سبک بازی مبتنی بر پاسهای کوتاه ،رقبا را
کامال مات و مبهوت کرده بودند .فوتبال پپ و

تیمش ،فوقالعاده چشمنواز به نظر میرسید.
خیلی از ســتارههای تیم ،در الماسیا ساخته
شــده بودند و با ارزشهای مبتنــی بر هویت
باشگاه ،به بهترین شکل ممکن در زمین دیده
میشدند .ترکیبژاویو اینیستادر مرکز زمین
و حضور مسی در خط حمله ،از بلوگرانا یک تیم
کامال مهارنشدنی ساخته بود .آنها در قلب دفاع
هم با زوج هماهنگ پویــول و پیکه ،یک تیم
ایدهآل به نظر میرسیدند .بایرن فلیک هم در
تحمیل بازیاش به حریف ،فوقالعاده اســت.
آنها برخالف بارســای پپ ،اصرار همیشگی بر
در اختیار داشــتن توپ ندارند اما در طراحی
حمالت ،اســتثنایی عمل میکنند .تیم پپ با
سیستم 4-3-3و بایرن فلیک با سیستم-3-1
 4-2به مصاف رقبا میرفتنــد اما هر دو مربی
اساسا برنامههای تاکتیکی پیچیده و سیستم
کامالشناوریداشتند.نکتهجالبتوجهاینبود
که هر دو تیم در دوره خودشان ،فوتبالی کامال
مدرن ارائه کردند که برای هــواداران فوتبال
در همه نقــاط دنیا ،بینهایت «تــازه» به نظر
میرســید .در حقیقت آنها به کمک ایدههای
مردان اول نیمکتشان ،توانستند چشمها را
خیره کنند و با یک فوتبال مدرن و جذاب ،همه
افتخارات ممکن را به دست بیاورند.
نفربهنفر
اگر مقایسه نفر به نفر ستارههای دو تیم را از
خط دروازه شروع کنیم ،در آغاز مقایسه بایرن
وضعیت بهتری خواهد داشت .چراکه مانوئل
نویر یکــی از بهترین گلرهــای تاریخ فوتبال
اســت اما هیچکس نمیتواند چنین عنوانی
را برای ویکتور والــدز در نظر بگیرد .نویر حتی
اگر در بهترین فرم و بهترین ســالهای دوران
ورزشیاش قرار نداشته باشد ،باز هم به مراتب
بهتر از ویکتور والدز است .ویکی همیشه یکی از
پاشنه آشیلهای بارسلونای پپ بود .خیلیها
باور دارند که اگر مارک آندره تراشــتگن کمی
زودتر به بارســا میرفت و به جای والدز بازی
میکــرد ،آن تیم در همه فصلها شــشگانه
میگرفت .به هر حال در مقایسه خط دروازه،
اوضاع کامال به سود مونیخ است .در خط دفاع

بین دو تیم ،نوعی «برابــری» وجود دارد .دنی
آلوز به عنوان مدافع راســت بارســا نسبت به
بنجامن پاوار که در ســمت راست خط دفاعی
بایرن به میدان میرود ،فوتبالیســت بهتری
بوده اســت .در این بخش از زمیــن ،برتری با
بلوگراناست اما در ســمت چپ خط دفاعی،
آلفونسو دیویس با اختالف زیاد نسبت به اریک
آبیدال ،بازیکن بهتری به نظر میرسد .سرعت
و مهارتهای دیویس ،هرگز در فوتبالیســتی
مثل اریک آبیدال وجود نداشته است .در قلب
خط دفاع ،بایرن با ترکیب بوآتنگ و آالبا بازی
میکند و بارسا در ســال  2009زوج پویول و
پیکه را در اختیار داشته است .به نظر میرسد
در این بخش از زمین نوعی تعادل بین دو تیم
برقرار است .در مجموع میتوان گفت که نمره
دو تیم در فاز دفاعی ،نمره یکسانی خواهد بود.
در خط هافبک ،برتری مطلق با آبی اناریها
خواهد بــود .آنهــا در خط هافبک ســه نفره
رویاییشان در سال  2009ســه ستاره تمام
عیار در اختیار داشــتند .سرخیو بوسکتس به
بازی این تیم نظم میداد و ژاوی و اینیســتا دو
تن از بهترین هافبکهــای تمام تاریخ فوتبال
بودند .ســتارههایی که همــه تیمهای دیگر
نگاهی حسرتبار در موردشان داشتند .خط
هافبک مونیخیها با حضور لئون گورتســکا،
جاشوا کیمیش و توماس مولر ساخته میشود.
قبل از این هم کیمیش در دفاع راست به میدان
میرفت تا تیاگو در مرکز زمین قرار بگیرد .این

ترکیب ،همچنان ترکیب خوبی است اما قابل
مقایسه با ترکیب ژاویستا به نظر نمیرسد.
در خط حمله ،باز هم برتری با بارسلوناییها
اســت .چراکه آنها در ســال  2009از مثلث
استثنایی لئو مسی ،سامی اتوئو و تیری آنری
بهره میبردند .مثلثی کــه در مجموع بهتر از
ترکیب سه نفره گنبری ،کومان و لواندوفسکی
است .لئو و لوا ،در حقیقت مهمترین نمادهای
دو باشگاه به شمار میروند .ستارههایی که در
هر کدام از این دورهها در اوج بودند و به عنوان
آمادهترین فوتبالیســتهای دنیا شــناخته
میشدند .با این وجود به لحاظ بازیکن ،تیم پپ
غنیترازتیمفلیکبودهوستارههایبزرگتری
را در اختیار داشته است.
مربیها
مشــخصه کلیدی بایرن  2021و بارســا
 ،2009داشتن دو مربی بزرگ است .وقتی آن
فصل رویایی شروع شد ،خیلیها در مورد پپ
گواردیوال تردید داشتند و باشگاه حتی به دنبال
جذب مورینیو رفته بود اما این اتفاق رخ نداد و
گواردیوال به مرور زمان ،تیمش را به اوج رساند.
فلیک هم سرمربی یک تیم بحرانزده شد که به
ردههای میانی بوندسلیگا رفته بود اما همان
تیم حاال در اروپا آقایی میکند .به لحاظ مربی،
بارسا در سال  2009و بایرن در شرایط فعلی،
تیمهای فوقالعاده خوشبختی هستند .دو تیم
با دو مربی خوشفکر و بزرگ که برگهای مهم
از تاریخ را ورق زدهاند.

