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 ناظمي، پنجمين داور برتر 
فوتسال جهان

گالره ناظمی که یکی از نامزدهای قضاوت 
در جام جهانی فوتسال است به عنوان پنجمین 
داور فوتسال دنیا انتخاب شد. سایت فوتسال 
پلنت در حالی کــه چندی پیــش 10 نامزد 
نهایی برای رســیدن به عنــوان بهترین ها را 
مشــخص کرده بود نتیجه نهایی را اعالم کرد 
و به این ترتیب داور زن ایرانی فوتســال دنیا 
که در ســال های اخیر توانست با قضاوت های 
خود اعتبار فراوانی به داوری فوتســال ایران 
در دنیا بدهد، موفق شد عنوان پنجمین داور 
برتر فوتسال دنیا را به خود اختصاص دهد. نکته 
قابل ذکر در این باره اینکه انتخاب ناظمی در 
میان کلیه داوران مرد و زن فوتســال دنیا بود 
و از این جهت عنوان به دســت آمده توسط او 
می تواند اتفاق مهمی بــرای داوری ایران در 
رقابت های جهانی باشــد. ناظمی که پیش از 
این در رقابت های مهمی همچون جام جهانی 
دانشــجویان دنیا، جام باشــگاه های جهان 
)مردان( کــه در نهایت پــس از قضاوت های 
درخشــان داوری بازی فینال نیز به او رسید، 
المپیک جوانــان، بازی های آســیایی، جام 
ملت های فوتسال زنان اروپا و... تورنمنت های 
مهمی بــود که ایــن داور در آنها بــه قضاوت 
پرداخت. ناظمی پیش از این و در ســال های 
2018 و 2019 نیز در میــان بهترین داوران 
فوتسال دنیا قرار داشــت. او در سال 2018 به 
عنوان چهارمین و در ســال 2019 به عنوان 

ششمین داور فوتسال دنیا انتخاب شد.
    

 دعوت خدابنده 
به اردوي تكواندو

مرحله جدیــد اردوی تیم ملــی تکواندو 
بانوان ایران که از روز شــنبه چهــارم بهمن 
با 12 تکواندوکار آغاز شــده بــود، حاال با 1۴ 
هوگوپوش کار خــود را ادامه مي دهد. با اعالم 
ســازمان تیم های ملی و نظر کادر فنی، اکرم 
خدابنده و ملیکا میرحسینی به مرحله جدید 
اردوی تیم ملی تکواندو ملحق شدند. همچنین 
ناهید کیانی، مهال مومن زاده، نگار اسماعیلی، 
یلدا ولی نــژاد، کیمیا همتی، غزل ســلطانی، 
زینب اسماعیلی، پریســا جوادی، تینا مدانلو، 
طیبه پارسا، کوثر اساسه و زهرا پوراسماعیل 
پیش از این برای حضور در اردو دعوت شــده 
بودند. هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی 
به عنوان ســرمربی و فاطمه صفرپور و ریحانه 

فوالدی به عنوان مربی است. 

 پرسپوليس و شجاع در آسيا 
مقابل همديگر

قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار شــد و چهار تیم ایرانــی رقبای خود را 
در مرحله گروهی این مســابقات شناختند. 
پرســپولیس )قهرمان لیگ برتــر(، تراکتور 
)قهرمان جام حذفی( و استقالل )نایب قهرمان 
لیگ برتر( نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
این فصل هستند. پرســپولیس ایران در گروه 
E با الریان قطر و گوا هنــد و برنده نمایندگان 
امارات و عراق همگروه شــد تا در آسیا مقابل 
شــجاع خلیل زاده قرار بگیرد. اســتقالل در 
گروه مرگ باید با الدحیل روبه رو شود. االهلی 
عربستان و الشرطه عراق دیگر تیم هاي حاضر 
در گروه C هستند. همچنین فوالد در صورت 
صعود به مرحله گروهی کار سختی دارد ولی 
تراکتور کار ساده تری نســبت به دو نماینده 
دیگر ایران یعنی استقالل و فوالد دارد. چهار 
تیم ایرانی حاضــر در این رقابت ها از فروردین 
1۴00 کار خود را در مسابقات آغاز می کنند و 
در صورت موفق شدن و رسیدن به فینال این 
رقابت ها، تا ۶ آذر درگیر لیگ قهرمانان آســیا 

خواهند بود. 

ورزش بانوان

لیگ قهرمانان

آریا طاری

اگر ســه بازی اخیر استقالل را کنار 
هم قرار بدهید، به ندرت می توانید نشانه 
مشــترکی بین آنها پیدا کنید. مساله 
فقط رســیدن به برد، باخت و تساوی 
در سه جدال اخیر نیســت. مساله نوع 
نمایش های تیم فکری در این سه نبرد 
است. استقالل در دربی، نمایش کامال 

متوسطی را پشت سر گذاشت. آنها در 
شروع بازی درخشان بودند و یک نیمه 
فوتبال شان را به حریف تحمیل کردند 
اما در نیمــه دوم دچار تنزل شــدند و 
ســپس در لحظات پایانی، دوباره ورق 
را به ســود خودشــان برگرداندند. اگر 
عملکرد استقالل در شهرآورد مجموعا 
قابل قبول ارزیابی شود، عملکرد این تیم 
در زمین تراکتور فراتر از حد انتظار بوده 

است. استقالل در یادگار امام، به شکل 
درخشانی بازی را کنترل کرد و با دقت و 
تمرکز زیاد و استفاده خوب از موقعیت ها، 
حریف را در معرض یک شکست سنگین 
قرار داد. تیم فکری در این جدال درست 
مثل قهرمان ها ظاهر شد و نشان داد که 
پتانسیل زیادی برای بردن جام قهرمانی 
دارد اما همه این تصورات با شکســت 
خانگی برابر ســایپا فرو ریختند. این 

اولین شکســت محمود فکری در یک 
مســابقه خانگی در لیگ برتر به شمار 
می رفت. او با اســتقالل و حتی پیش از 
آن با نساجی چنین تجربه ای را پشت 
سر نگذاشته بود. استقالل برابر سایپا، 
موقعیت های نسبتا خوبی خلق کرد اما 
در مجموع نمایش بسیار ضعیفی داشت 
و نتوانست روبه روی نارنجی ها، حرف 
خاصی برای گفتن داشته باشد. اگر این 

سه نمایش را در کنار هم بگذاریم، بیشتر 
از هر چیزی متوجه »نوسان« تیم فکری 
می شویم. تیمی که در سه دیدار گذشته 
یک بار متوسط، یک بار عالی و یک بار 
بسیار ضعیف ظاهر شده است. اینکه آنها 
در ادامه فصل بیشتر کدام نوع نمایش را 
در زمین پیاده کنند، نتیجه پایان فصل 
را برای این تیم مشــخص خواهد کرد. 
برای بردن این لیگ سخت، حساس و 
فشرده، آنها باید همیشه به خوبی دیدار 

با تراکتورسازی نشان بدهند.
بخش مهمی از نوســان استقالل، 
به سبک بازی تیم های رقیب این تیم 
مربوط می شــود. آنها روبــه روی یک 
تیم هجومی مثل تراکتورسازی که به 
لحاظ تاکتیکی اصــال تیم پیچیده ای 
به نظر نمی رسد، دســت باال را دارند. 
روبه روی پرســپولیس هــم که برای 
حمله کردن به زمین می آید، این تیم 
مشــکل چندانی با گل زنی ندارد اما در 
جدال با حریفی مثل ســایپا که اساسا 
به فوتبال تدافعی معتقد است، شرایط 
برای تیــم فکری پیچیده می شــود. 
حریف امــروز آنها نیــز چنین تیمی 
است. تیمی که در درجه اول با فلسفه 
دفاعی وارد زمین خواهد شــد و برای 
کســب حداقل یک امتیاز از استقالل، 
همه منافــذ را روی این تیــم خواهد 
بســت. در چنین شــرایطی، کیفیت 
فردی بازیکنان بسیار تعیین کننده به 
نظر می رسد. برای مثال هرویه میلیچ 
در جدال هفته ســوم ماشین سازی و 
در شــرایطی که حمالت استقالل به 
هیچ وجه به ســرانجام نمی رسیدند، با 
یک ضربه ایستگاهی تماشایی دروازه 
حریف را باز کرد. یــا مهدی قایدی که 
با حرکات فردی اش در دربی، تیم را از 
شکســت نجات داد. با این حال چنین 
حرکاتی همیشــه قابــل پیش بینی 
نیســتند و اگر نتیجه بخش نباشند، 
تیم در مســیر ناکامی قــرار می گیرد. 
نفت مسجدســلیمان در این فصل به 
لحاظ دفاعی یکی از بهترین های لیگ 
برتر بوده و در 12 بازی گذشــته فقط 

9 گل دریافت کرده است. تا اینجا فقط 
استقالل و پرســپولیس )با بازی های 
کم تر( آمار دفاعی بهتری نسبت به تیم 
مجتبی حسینی داشته اند. با این حال 
این تیم در زمینه گل های زده، عملکرد 
درخشانی نداشته و این فصل فقط 9 گل 
به ثمر رسانده است. آن هم در حالی که 
آبی ها تا همین هفته موفق به زدن 1۶ 
گل در لیگ برتر شده اند. پیروزی پرگل 
برابر شهرخودرو و تساوی مقابل ذوب، 
نفتی ها را با روحیه خوبی آماده نبرد با 
استقالل می کند. هرچند که آنها قبل 
از این دو نبرد، دو شکست متوالی را در 

لیگ تجربه کرده بودند.
در مسیر بردن لیگ برای استقالل، 
هیچ مسابقه کم اهمیتی وجود ندارد. 
شکســت دادن نفت مسجدسلیمان 
هم از این جهت مهم است که می تواند 
صدرنشینی آنها را در لیگ برتر حداقل 
برای یک هفتــه دیگر تمدید کند. تیم 
فکری برای قهرمان شدن، باید از نوسان 
این هفته ها فاصله بگیرد. البته که چند 
لغزش هم در این مسیر کامال طبیعی 
خواهد بود اما اگــر این لغزش ها به یک 
روند ثابت تبدیل شوند، اوضاع کمی گره 
می خورد و استقالل به تدریج از هدفش 
دور خواهد شــد. برای فراموش کردن 
شکست مقابل سایپا، هیچ راهی بهتر 
از شکست دادن نفت در زمین حریف 

پیش روی این باشگاه قرار ندارد.

درباره تیم پیش بینی ناپذیر محمود فکری

سالطین نوسان!

اتفاق روز

چهره به چهره

»همیشه این طور نیست که ببازیم و صدرنشین بمانیم«. این جمله مهدی قایدی، به خوبی نشان می دهد که این ستاره 
وضعیت امروز استقالل را درک می کند. حاال سپاهان در جدول رده بندی لیگ مثل یک مدعی جدی به استقالل نزدیک 
شده و یک لغزش دیگر کافی است تا صدر جدول دوباره از دست های فکری و تیمش لیز بخورد. آبی ها امروز با یک رقیب 
سرسخت روبه رو می شوند. حریفی که در دو فصل گذشته، هیچ وقت »بازنده« ساده ای نبوده و همیشه با جدیت زیادی 

روبه روی تیم های بزرگ ظاهر شده است.

دربی این هفته میالن در جام حذفی ایتالیا، به معنای واقعی 
یک مسابقه »کالسیک« بود. یک جدال فرامو ش نشدنی که 
همه چیز داشت و لحظه به لحظه اش، پر از اتفاق و نماهای جالب 
توجه بود. اولین اتفاق مهمی کــه در این نبرد رخ داد، گل زنی 
زالتان ایبراهیموویچ بود. بازیکنی که این اواخر به بزرگ ترین 
کابوس اینتری ها تبدیل شده و در جدال های مستقیم به هیچ 
قیمتی به این تیم رحم نمی کند. ایبــرا با زدن یک گل فردی 
فوق العاده، تیمش را در مسیر بردن این مســابقه قرار داد اما 
پسران کونته در ادامه بازی، تا جایی که می توانستند روی ذهن 

زالتان راه رفتند. آنها به خوبی می دانستند که روسونری بدون 
ایبرا، بخش مهمی از توانایی هایش را از دست می دهد. اواخر 
نیمه اول بود که زالتان وارد یک درگیری جدی با روملو لوکاکو 
شد. غول های اینتر و میالن، حرف های تند و تیزی به هم زدند 
و در نهایت هر دوی آنها با اخطار زمین مسابقه را ترک کردند. 
هنوز دقایق زیادی از نیمه دوم سپری نشده بود که سوپراستار 
سوئدی با کارت زرد دوم داور مسابقه روبه رو شد و چاره ای به 

جز ترک زمین بازی نداشت. 
اتفاقی که برای میالن پیولی، خردکننده به نظر می رسید. با 
این وجود مقاومت میالن تا دقیقه 70 ادامه پیدا کرد و سرانجام 
اعالم ضربه پنالتی به سود اینتر، شرایط مسابقه را تغییر داد. 
داور وسط مسابقه، خطای روی بارال را پنالتی تشخیص نداد 
اما وی.ای.آر، موجب شد که کونته و پسرها یک پنالتی حساس 

و تعیین کننده به دست بیاورند. همان طور که انتظار می رفت 
لوکاکو پشت این ضربه پنالتی قرار گرفت و با یک ضربه دقیق و 

تماشایی، بازی را به تساوی کشاند. 
مســابقه ای که داور در پایان وقت های قانونی، 10 دقیقه 
وقت اضافه برایش گرفت تا »صد دقیقه« ای شود. چیز زیادی 
به سوت پایان داور در وقت های معمول نمانده بود که افعی ها 
پشــت محوطه جریمه حریف صاحب یک ضربه ایستگاهی 
شدند. کریستین اریکســن که در دقیقه 88 وارد زمین شده 
بودند در دقیقه 98 پشت این ضربه ایستگاهی قرار گرفت و با 
یک ضربه دقیق، تیر خالص را به پیکر میالن وارد کرد. ستاره 
دانمارکی همان فوتبالیســتی بود که از شروع ژانویه، شایعه 
جدایی اش از باشگاه اینتر به گوش می رسید. او از همان زمان 
پیوستن به این تیم، در فهرســت سیاه کونته قرار داشت و به 

نظر می رســید جایی در ترکیب نراتزوری ندارد اما حاال این 
ایستگاهی، همه چیز را تغییر داده است. اگر لوکاکو و زالتان 
غول های اصلــی دربی میالن بودند، یک غــول کوتاه قامت 
سرنوشت سازترین گل مســابقه را به ثمر رساند. حاال بعد از 
رقم خوردن این گل تماشایی، صحبت از باقی ماندن کریس 

اریکسن در اینتر شده است.
 او در هفته های گذشته از تیم سابق اش یعنی تاتنهام و مربی 
سابقش یعنی پوچتینو برای پیوستن به پی اس جی پیشنهاد 
دریافت کرده بود اما این شلیک استثنایی، باالخره دل کونته را 
در مورد این بازیکن نرم کرده است. انگار متخصص دانمارکی 
ضربه های آزاد همیشه به چنین لحظه ای نیاز داشت تا خودش 
را به هواداران باشــگاه ثابت کند. شاید همین گل او را حتی به 

ترکیب ثابت اینتر برساند.

آریا رهنورد

سال ها بعد از دعوای معروف دایی و کاشانی تا 
حوالی صبح در تلویزیون، حاال دوباره یک مدیر 
و یک مربی در پرسپولیس وارد فاز یک درگیری 
شدید شده اند. حاال دیگر کار رسول پناه با باشگاه 
به صورت رسمی به پایان رسیده اما نه این مدیر 
دست از ســر یحیی برمی دارد و نه گل محمدی 
اتهام  زدن به او را متوقف می کند. رییس ســابق 
هیات مدیره پرســپولیس اصــرار دارد که در 
یک مناظره با حضور یحیی حاضر شــود و همه 
حرف هایش را در این خصوص بزند. پیشنهادی 
که فعال با هیچ نوع پاســخی از سوی سرمربی 

قرمزها روبه رو نشده است.
از زاویه یحیی؛ مدیری برای نابودی

رابطه یحیی و رســول پناه از همان روز اول، 
رابطه چنــدان خوبی نبــود. این مربــی بارها 
مدیرعامل تیمــش را به صــورت علنی مورد 
سرزنش قرار داد. از زاویه نگاه یحیی، او مدیری 
است که بدون داشــتن تخصص و مهارت کافی 
تنها به قصد ضربه زدن به پرســپولیس انتخاب 
شــده و نقش مهمی در فراری شدن ستاره های 
این تیم داشته است. پرسپولیس در همین دوره، 
تقریبا همه نفرات حاضر در لیســت یحیی را به 

خدمت گرفته اما مشــکل بزرگ این سرمربی، 
با جدا شــدن چند ســتاره کلیدی مثل مهدی 
ترابی و علــی علیپور اســت. همچنین پس از 
فینالیست شدن این تیم در آســیا هم دو مهره 
بسیار اثرگذار یعنی شــجاع خلیل زاده و بشار 
رسن تصمیم به ترک باشــگاه گرفتند و از نگاه 
گل محمدی، رسول پناه متهم ردیف اول همه این 
اتفاق ها بوده است. آن چه در این مورد به یحیی 
کمک می کند و او را در موقعیت بهتری نسبت 
به رسول پناه قرار می دهد، انتشار ویدئوهایی از 
مدیر سابق پرسپولیس است. ویدئوهایی که در 
آن شخص رسول پناه روبه روی دوربین مخفی، 
جمالت و عبارت های زشــتی را علیه سرمربی، 
چند ستاره تیم و حتی گروهی از هواداران باشگاه 
به زبان می آورد. یک موضوع دیگر هم وجود دارد 
که باز هم گل محمدی را در موقعیت بهتری قرار 
می دهد. اینکه او بازیکن تیم ملی بوده، سال ها 
برای پرسپولیس به میدان رفته و اساسا با کاری 
که انجام می دهد، بیگانه نیست. درست برخالف 
رسول پناه که به عنوان یک دندانپزشک به کادر 
مدیریتی سرخ ها اضافه شده و هیچ نوع تناسبی 
با فوتبال نداشــته اســت. با این حال گروهی از 
هواداران پرسپولیس هم گل محمدی را به »بهانه 
جویی« و تالش برای منحرف کردن ذهن ها متهم 

می کنند. تردیدی وجود نــدارد که این دعوای 
فرسایشی در نهایت به ضرر خود یحیی هم تمام 

خواهد شد.
از زاویه رسول پناه؛ دوست نزدیک ایجنت ها

رسول پناه در بیانیه تازه اش، چند اتهام بزرگ 
به  یحیی وارد کرده است. بخشی از این اتهام ها 
اساسا چندان قابل بحث نیستند. برای مثال این 
مدیر به این موضوع اشاره کرده که گل محمدی 
نام سه بازیکن را در فهرســت خروجی باشگاه 
قرار داده بود و دو نفر از آنهــا در نهایت به عنوان 
بازیکن فیکس در فینال آســیا به میدان رفتند. 
طبعا حق هر مربی است که یک فهرست خروج 
برای خودش داشته باشــد و این موضوع اصال 
عجیب به نظر نمی رســد. رییس ســابق هیات 
مدیره پرســپولیس همچنین به اصرار یحیی 
برای دریافت یک قرارداد بهتر با پاداش بیشتر هم 
اشاره کرده که این هم نمی تواند یک اتهام بزرگ 
و جدی تلقی شود. چراکه بسیاری از مربیان در 
فوتبال ایران و دنیای فوتبال چنین وضعیتی را 
تجربه می کنند. با این حال چند اتهام رسول پناه 
به گل محمدی، قابل بررســی به نظر می رسند. 
مدیر سابق سرخ ها از رابطه نزدیک چند ایجنت 
با یحیی صحبت کرده و دست روی این موضوع 
گذاشــته که نفرات جدید تیم از کانال همین 
ایجنت ها جذب شــده اند. اگر چنین موضوعی 
صحت داشته باشد، این احتمال وجود دارد که 
بخشی از اعتماد هواداران پرسپولیس به سرمربی 
تیم از دست برود. رسول پناه عالوه بر این، مدعی 
شده که گل محمدی از همان روز اول از جدایی 

بشار رسن پس از فینال آسیا باخبر بوده است. این 
در حالی است که خود یحیی اعالم کرده که پس 
از فینال لیگ قهرمانان خبر جدایی بشار را شنیده 
و از موضوع توافق نامه او و باشــگاه اطالع کسب 
کرده است. اگر این اتهام هم به اثبات برسد، یحیی 
در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت. فعال هر 
دو نفر مثل بوکسور، مشت هایی را روانه صورت 
هم کرده اند. در چنین مبارزه پیچیده ای انتخاب 
برنده کمی سخت به نظر می رســد اما انتخاب 
بازنده آنقدرها هم ســخت نیست. بازنده ای که 

فعال اسمش »پرسپولیس« است.
از زاویه پرسپولیس؛ دو بولدوزر ران!

یحیی و رسول پناه، همدیگر را به رد شدن 
از روی باشــگاه با »بولــدوزر« متهم کرده اند 

و به نظر می رســد این درســت ترین بخش 
اظهارنظرهــای جنجالی شــان در روزهای 
گذشته باشد. هر دو نفر آنها در حال رد شدن از 

پرسپولیس با بولدوزر هستند. 
باشگاهی که برای ســپری کردن روزهای 
حســاس پیش رو بــه تمرکــز و آرامش نیاز 
دارد، با این حرف و حدیث ها به حاشــیه رفته 
و تیمی کــه باید مدت ها راضی و خشــنود از 
درخشش آســیایی اش باشــد، روزهای تلخ 
و زشــتی را تجربه می کند. مقصر این ماجرا 
بدون شک، هر دو نفر هستند. بهانه جویی های 
یحیی از یک ســو و اتهام های رســول پناه از 
 ســوی دیگر، کام همه هواداران باشــگاه را

تلخ کرده  است. 

همه ماجراهای عجیب دربی میالن در کوپاایتالیا

دو غول و نصفی!

یحیی-رسول پناه؛ دو بولدوزرسوار در یک باشگاه

دايی-کاشانی تكرار می شود !

در مسیر بردن لیگ برای 
استقالل، هیچ مسابقه 

کم اهمیتی وجود ندارد. 
شکست دادن نفت 

مسجدسلیمان هم از این 
جهت مهم است که می تواند 
صدرنشینی آنها را در لیگ 
برتر حداقل برای یک هفته 

دیگر تمدید کند. تیم 
فکری برای قهرمان شدن، 
باید از نوسان این هفته ها 

فاصله بگیرد
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