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دومین برد متوالی در جام حذفی، 
پرسپولیس را به یکی از هشت  تیم برتر 
این جام تبدیل کرده اســت. از شروع 
فصل، ایــن بهتریــن و بی نقص ترین 
نمایش تیم یحیی به حســاب می  آمد. 
تیمی که در خط حمله عالی ظاهر شد، 
در دفاع بی اشتباه بود و برای صعود از این 
مرحله، همه چیز داشت. پرسپولیس 
در این نبرد نشــان داد که اگر طراوت 
بازی اش را حفظ کند، چه تیم جذاب 
و خطرناکی خواهد بود. آنها با سه گل 
تماشایی، تارتار و تیمش را از جدول جام 
حذفی خارج کردند تا به ماجراجویی در 

این جام ادامه بدهند.
آل کثیرتر از عیسی!

درست در لحظاتی از مسابقه که بیم 
از دست رفتن برتری برای پرسپولیس 
وجود داشــت، مهدی عبــدی با یک 
ضربه ســر دقیق توپ را از خط دروازه 
ذوبی ها عبور داد. مهدی دقایقی بعد گل 
ســوم تیمش در این جدال را هم به ثمر 
رســاند تا کار حریف را تمام کرده باشد. 
آنچه درباره هر دو گل مشــترک به نظر 
می رســید، جاگیری دقیق و عالی این 
مهاجم بود. او باز هم نشــان داد که اگر 
از نیمکت جدا شــود و مورد اعتماد قرار 
بگیرد، مهاجم کم نظیری است. جالب 
اینکه گزارشگر مســابقه بعد از گل دوم 
مهدی، از هت تریک این بازیکن صحبت 
کرد و برای لحظاتی از یــاد برد که گل 
اول مســابقه را وحید امیری زده است. 
این اولین هت تریک بــا دو گل در تاریخ 
رقابت های لیگ برتر بود! پرسپولیس این 

روزها به شدت در جست وجوی خرید 
مهاجم در بازار نقل و انتقاالت است اما به 
نظر می رسد مهدی عبدی ستاره کلیدی 
خط حمله تیم و جانشین عیسی در ادامه 

فصل خواهد بود.
کارت را بکن پسر!

حامد لک در نبرد بــا ذوب نمایش 
خوبی داشــت و مرتکب هیچ اشتباهی 
نشــد اما اصــرار عجیب و غریــب او با 
استپ های سینه متوالی در جریان این 
جدال کمی عجیب به نظر می رســید. 

معلوم نبود چرا حامد اصرار دارد نمایشی 
دروازه بانی کند و کارهایی را انجام بدهد 
که بزرگ ترین گلرهای دنیا هرگز انجام 
نمی دهند. بهترین سنگربان های جهان 
فوتبال، معموال همیشه از انجام کارهای 
اضافه پرهیز می کننــد. ایده آل ترین 
دوران حضور لک در پرسپولیس، وقتی 
رقم خورد که او در اوج تمرکز قرار داشت. 
لک آن اوایل نه مصاحبــه می کرد و نه 
کوچک ترین حرکت اضافه ای در زمین 
انجام می داد. او به خوبی می دانســت 

که برای درخشــیدن در ترکیب تیمی 
مثل پرســپولیس، نیــازی به حرکات 
نمایشی ندارد. حامد برای بازگشت به 
فرم مطلوب، باید آن آرامش را دوباره در 

خودش احیا کند.
برد پهلوانانه

بعد از نمایش بســیار خوب احسان 
پهلوان به عنوان یک مهره تعویضی در 
دیدار هفته گذشته لیگ برتر روبه روی 
فجر، او این بار در ترکیب اصلی تیمش 
قرار گرفت. احسان که سال ها در همین 

اســتادیوم برای ذوب به میــدان رفته 
بود، در این جدال هــم آمادگی اش را به 
رخ کشید. ســانتر عالی او برای مهدی 
عبدی در صحنه رقم خوردن گل دوم ، 
در نوع خودش فوق العــاده بود. پهلوان 
اساسا یکی از مهره هایی است که خیلی 
خوب در نیم فضا فوتبال بازی می کند 
و در انجام این کار تبحــر زیادی دارد. او 
در حرکت با تــوپ در فضاهای کوچک 
عالی است و حاال با درخشش در دو دیدار 
پیاپی، به پس گرفتــن جای ثابتش در 
پرسپولیس فکر می کند. احسان یکی 
از معدود مهره های تیم یحیی به شمار 
می رود که سانترهای شان کیفیت بسیار 

باالیی دارد.
موتوری که روشن شد

چیزی که از شروع این فصل لطمه ای 
جدی به پرسپولیس زده، خاموش بودن 
موتور دو سوپراستار این تیم بوده است. 
مهدی ترابی و وحیــد امیری در دوئل با 
ذوب اما دوباره ســرحال و آماده نشان 
دادند. این دو نفر با تجربه های شــان در 
تیم ملــی، مهم ترین ســتاره های تیم 
گل محمدی به شــمار می رونــد و اگر 
موتورشــان روشن شــود، تیم هم راه 
می افتد. به نظر می رسد فشردگی لیگ 
و حضور در اردوی تیم ملی، هر دوی آنها 
را کمی خسته کرده بود اما حاال ترابی و 
وحید رفته رفته در حال ریکاوری هستند 
و آمادگی گذشته را به دست آورده اند. گل 
وحید روبه روی ذوب، در کالسی فراتر از 
استانداردهای فوتبال ایران قرار داشت. 
یک شوت استثنایی بدون دورخیز با پای 
چپ که مهارش بــرای گلر حریف اصال 

ممکن نبود.

کابوس مهدی روبه روی مهدی
همزمان با درخشش مهدی عبدی در 
پرسپولیس، مهدی تارتار روی نیمکت 
ذوب زجــر می کشــید. او خودش هم 
اعتراف کرده که می داند برای رسیدن 
به نیمکت پرسپولیس، باید این تیم را 
شکست بدهد اما مدام روبه روی قرمزها 
بازنده می شود. تارتار همین چند هفته 
قبل در لیــگ برتر به ســرخ ها باخت و 
حاال در جام حذفی، مغلوب این تیم شد. 
باشــگاه ذوب فعال از این مربی حمایت 
کرده اما عملکرد او در این فصل چندان 
مطلوب به نظر نمی رسد. اگر برد مقابل 
سپاهان را کنار بگذاریم، مهدی تارتار و 
تیمش در سایر دیدارها اصال فوق العاده 
نبوده اند. بعد از سپری کردن چند فصل 
کامال موفــق در پــارس جنوبی، نفت 
مسجد ســلیمان و پیکان، حاال در این 
فصل اوضاع اصال باب میل مهدی تارتار 
نیست. او باید در نیم فصل دوم، شرایط 

بازی تیمش را کامال تغییر بدهد.

پنج نکته درباره برد پرسپولیس در فوالدشهر

هت تریک با دو گل!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

چهار تیم لیگ برتری در یک روز از رقابت های 
جام حذفی کنار رفتند. در دو مسابقه، این تیم های 
لیگ برتری بودند که حریف هم سطح شــان را 
شکست دادند اما دو تیم لیگ یکی هم موفق شدند 
رقیب لیگ برتری شان را از پیش رو بردارند. یک 
مسابقه هم در این مرحله برگزار نشد. چراکه هجوم 
کرونا به اردوی استقالل  ، شرایط این تیم را کامال 
تحت تاثیر قرار داد. هرچند کــه لغو این نبرد نیز 

حواشی خاص خودش را به همراه آورد.
این زمین سفت 

فوالدشهر زمانی آنقدر کیفیت باالیی داشت 
که به راحتی برای ســپاهان و ذوب آهن میزبانی 
می کرد و هر هفته پذیرای یــک بازی بزرگ بود. 
حتی دیدارهای ذوب و سپاهان در مسیر رسیدن 
به فینال آسیا هم در همین استادیوم انجام شدند. 
حاال همان چمن مطلوب تبدیل به یک زمین سفت 
و غیراستاندارد شده که بازی در آن در درجه اول 
به ضرر خود ذوب آهن است. به طور کلی معضل 
استادیوم ها در فوتبال ایران به شدت جدی شده 
و حتی ســروصدای مربیان را هم درآورده است. 
طبیعتا روی چنین چمن هایی، امکان برگزاری 
رقابت های فوتبال به شکل فنی و مطلوب وجود 

ندارد. اگر تصمیمی برای بهبود کیفیت زمین های 
فوتبال صورت نگیرد، فوتبال ایران با یک بحران 
جدی روبه رو خواهد شــد. این در حالی است که 
کشورهای همســایه بهترین چمن ها و امکانات 
ممکن را برای برگــزاری رقابت های فوتبال مهیا 
کرده اند و از نظر امکانات، شــرایط فوق العاده ای 
دارند. این عقب ماندگی بدون شک به فوتبال ایران 

لطمه خواهد زد.
تیم امید، تیم ناامید 

شرایط نفت آبادان هم در نوع خودش حیرت آور 
به نظر می رســد. بازیکنان این تیم تنها چند روز 
پس از برتری در نبرد با هــوادار، حاضر به تقابل با 
خیبر خرم آباد در جام حذفی نشــدند. باشگاه با 
امیدهایش به این مسابقه قدم گذاشت و در نهایت 
شکست به شدت سنگینی را تجربه کرد. در حالت 
عادی، نفت باید بــه راحتی حریف لیگ یکی اش 
را شکســت می داد اما اتفاقات باشگاه، به همین 
سادگی فرصت صعود را از برزیلی های فوتبال ایران 
گرفتند. نفت از شروع فصل به شدت درگیر بحران 
مالی بوده و بازیکنان این تیم همچنان دریافتی 
خاصی نداشته اند. کاسه صبر آنها دیگر لبریز شده 
و حتی تهدید کرده اند که در ادامه رقابت های لیگ 
هم برای تیم به میدان نمی روند. بخشنامه وزارت 
نفت برای ممنوعیت کمــک نفتی ها به تیم های 

فوتبالی، به خاری در گلوی این باشگاه ها تبدیل 
شده است. اگر به هر دلیلی قصد کمک به این تیم ها 
وجود ندارد، بهتر است مالکیت شان واگذار شود و 
حداقل اسم نفت دیگر روی شان نباشد. تلخ است 
که مردم آبادان روی نفت زندگی می کنند اما حتی 
به اندازه یک تیم فوتبال از سفره نفت، سهم ندارند. 
مسئولین فوتبال آبادان و مالکان باشگاه نفت با این 
روند، تیم را با تمام سرعت راهی رقابت های لیگ 

یک خواهند کرد.
سخت ترین رقیب استقالل 

آبی ها این فصل روبه روی هیچ حریفی نباخته اند 
اما حاال با رقیبی روبه رو شــده اند کــه به مراتب 
سرسخت تر از رقبای قبلی این تیم به نظر می رسد. 
کرونا به اردوی اســتقالل زده و ظاهــرا 17 نفر از 
اعضای این تیم را درگیر کرده است. جالب اینکه آمار 
مبتالیان به کرونا در کل کشور در آن روز سه هزار 
نفر بوده و این یعنی نیم درصد از کرونایی های کشور 
در اردوی استقالل حضور داشــته اند! به هر حال 
درخواست استقاللی ها برای لغو این بازی، با پاسخ 
مثبت سازمان لیگ روبه رو شده است. پیکانی ها اما 
به این رای اعتراض دارند و معتقدند که استقاللی ها 
نفرات کافی را برای این مسابقه در اختیار داشته اند. 
به هر حال به نظر می رسد که این پرونده به زودی 
ابعاد جدید تری پیدا می کند و با حواشی بزرگ تری 
روبه رو می شود. فوتبال ایران در شرایط فعلی، فقط 
نفوذ دوباره کرونا به اردوی تیم ها را کم دارد. فوتبال 
ایران این پتانسیل را دارد که دوباره به تعطیلی کامل 

کشیده شود و به حاشیه برود.

اینجا چه می کنید دکتر؟ 
کارشناس تلویزیونی مســابقه مس و فوالد 
در جام حذفی هم در نوع خودش استثنایی بود. 
دکتر بیژن ذوالفقارنسب که به تازگی رییس هیات 
مدیره باشگاه پرسپولیس شده، مشغول کارشناسی 
دیدار مس و فوالد بود. یعنی برای یک لحظه تصور 
کنید رییس هیات مدیره باشگاه یوونتوس، برای 
کارشناسی مسابقه آتاالنتا و التزیو به یک برنامه 
تلویزیونی برود. در وصف میزان آشــنایی دکتر 
با جریان روز فوتبــال، همین بس کــه او وعده 
داده پرسپولیس و استقالل با احتمال باالی ۹۹ 
درصد به آسیا برگردند! آن هم در حالی که حتی 
قرعه کشــی این رقابت ها هم انجام شــده است! 
دکتر حتی نمی دانست که پرسپولیس در پرونده 
یحیی گل محمدی بدهکار است و تاکید داشت که 
تسویه حساب مالی در شرح وظایف او نمی گنجد. 

با این انتخاب شاهکار، شرایط نگران کننده ای در 
انتظار سرخ ها خواهد بود.

روزگار دشوار محرم 
سپاهان که در نیم فصل اول لیگ برتر چند بار 
شکست خورده، حاال از جام حذفی هم کنار رفته 
تا شرایط محرم نویدکیا بدجوری گره بخورد. حاال 
انتقادها از این مربی به اوج خودشان رسیده اند. 
جالب اینکه او در دقیقه 1۲۰ گلرش را تغییر داد 
و گلر جایگزین دو پنالتی هم برای تیمش گرفت 
اما این سیوها برای صعود سپاهان کافی نبودند. 
فصل هنوز تمام نشــده اما بدون جام ماندن در 
دومین سال با ســپاهان، محرم را با دردسرهای 
بزرگی روبه رو خواهد کرد. باشگاه فعال پشت این 
مربی ایستاده و به نویدکیا اعتماد کرده اما معلوم 

نیست که این اعتماد تا کجا ادامه خواهد داشت.

عجیب ترین روزهای دوران فوتبال پیر امریک اوبامیانگ، 
همچنان به شکل عجیبی ادامه دارند. او که همین چند هفته 
قبل بازوبند کاپیتانی آرســنال را از دســت داد و با تصمیم 
انضباطی آرتتا، از چندین مسابقه متوالی در ترکیب آرسنال 
خط خورد، حاال جام ملت های آفریقا را هم بدون انجام  حتی 
یک مسابقه ترک کرده است. در هیچ کدام از دو مسابقه گابن 
در این تورنمنت، خبری از این ستاره نبوده است. او به دلیل 
آنچه »مشکالت قلبی« نامیده می شد، از دیدار اول تیمش در 
جام ملت ها خط خورد اما هیچ کس انتظار نداشت این ستاره 
حتی قبل از پایان دور گروهی، با ترک کامرون به لندن برگردد. 
گفته می شود اوبا به دلیل بی نظمی از اردوی تیم ملی کشورش 
اخراج شده است. افراد نزدیک به تیم ملی گابن می گویند که 

اوبا به همراه برادرش و چند فرد دیگر شبانه اردوی گابن را ترک 
کرده و در حالتی غیرطبیعی به اردو برگشته و به همین خاطر از 
تیم ملی کنار گذاشته شده است. خود پیر البته این صحبت ها 
را اصال قبول ندارد:»برای یک فوتبالیست سالمتی همیشه در 

اولویت است. اصال دوست ندارم به این خبرهای دروغین و این 
شایعه ها جواب بدهم. برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم و 

امیدوارم تا جایی که می تواند در این جام پیش برود.«
مشکالت قلبی اوبامیانگ درست مدت کوتاهی بعد از دچار 
شدن این ستاره به ویروس کرونا شکل گرفته اند. این مشکل 
در ستاره سمت چپ خط دفاعی بایرن مونیخ یعنی آلفونسو 
دیویس هم دیده شده اســت. اتفاقی که می تواند موجی از 
نگرانی را در بین فوتبالیست ها به وجود بیاورد. این ویروس 
هنوز هم جدید است و دانش چندانی در مورد آن وجود ندارد. 
این احتمال همواره مطرح است که کرونا اندام های مختلفی 
از بدن را با خودش درگیر کند و تاثیــر  طوالنی مدتی روی 
آنها بگذارد. بعضی فوتبالیست ها پس از ابتال به این ویروس، 
دچار افت فاحش در زمین فوتبال می شوند و آمادگی شان 
را از دست می دهند. این اتفاق برای فوتبالیست ها در سراسر 
دنیا به شــدت نگران کننده اســت. اگر ثابت شــود که این 
ویروس رابطه مستقیمی با مشکالت قلبی دارد، فعالیت های 

پیشگیرانه در مواجهه با آن نیز تقویت خواهند شد. واضح است 
که نگرانی  ها در مورد این ویروس روز به روز بیشتر می شوند. 
فعال وضعیت اوبا و دیویس زیر ذره بین قرار دارد تا مشخص 
شود تاثیر کووید روی آنها چقدر عمیق بوده است. اوبامیانگ 
فعال به انگلیس برگشته و زیر نظر کادر پزشکی توپچی ها قرار 
گرفته است. باید منتظر ماند و دید که زمان دقیق بازگشت او 
به زمین فوتبال چطور تعیین خواهد شد. اوبا به عنوان یکی 
از بهترین فوتبالیســت های قاره آفریقا، امیدوار بود در جام 
ملت ها بدرخشد اما پایان او در این جام، قبل از آغاز رقم خورد. 
او حاال باید همه چیز را به فراموشی بسپارد و خودش را برای 
یک شروع دوباره آماده کند. البته اگر کویید و مشکالت قلبی، 
این فرصت را برای این ستاره به وجود بیاورند. فعال شرایط او 
اصال امیدوارکننده نیست و نگرانی های زیادی در موردش 
وجود دارد. اگر ثابت شود که او مرتکب بی انضباطی در اردوی 
تیم ملی شــده، دوران حضورش در تیم ملی گابن به پایان 

خواهد رسید.

تبعید از جام ملت ها بدون حتي یك بازي

بحرانومیانگ!

خرده روایت هایی از جام حذفی 

کمی شگفتی، کمی تکرار 

چهرهبهچهره

درست در لحظاتی از 
مسابقه که بیم از دست 

رفتن برتری برای 
پرسپولیس وجود داشت، 
مهدی عبدی با یك ضربه 

سر دقیق توپ را از خط 
دروازه ذوبی ها عبور داد. 

مهدی دقایقی بعد گل سوم 
تیمش در این جدال را هم 

به ثمر رساند تا کار حریف را 
تمام کرده باشد
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 تیم ملی فوتسال زنان 
عازم تاجیکستان شد

مسابقات قهرمانی فوتسال زنان آسیای مرکزی 
موســوم به کافا از ۲۸ دی تا هشتم بهمن به میزبانی 
تاجیکستان برگزار می شود. در این رقابت ها تیم های 
ایران، قرقیزســتان، تاجیکستان و ازبکستان حضور 
دارند. کاروان تیم ملی فوتســال زنان ایــران بامداد 
سه شــنبه، ۲۸ دی تهران را به مقصد تاجیکســتان 
ترک کرد. سحر پاپی، فاطمه پاپی، طاهره مهدی پور، 
اعظــم آخونــدی، 
مهســا علی مددی، 
فاطمــه رحمتــی، 
فرشــته خسروی، 
سحر زمانی، فرشته 
کریمــی، فرزانــه 
توسلی، سارا شیربیگی، نسترن مقیمی، مارال ترکمان 
و نسا احدی بازیکنان اعزامی ایران به کافا هستند. تیم 
ملی کشورمان در نخستین دیدار خود روز جمعه اول 
بهمن به مصاف ازبکستان می رود، شنبه دوم بهمن 
با تاجیکستان مصاف می دهد و دوشنبه چهار بهمن 
مقابل قرقیزستان به میدان می رود. دیدارهای برگشت 
تیم ملی کشورمان نیز به ترتیب روزهای پنج بهمن، 
هفت بهمن و هشت بهمن مقابل قرقیزستان، ازبکستان 
و تاجیکستان برگزار می شود. بعد از بازگشت تیم ملی 
فوتبال بانوان به مسیر پیشرفت که به حضور تاریخی در 
جام ملت های آسیا انجامید، حاال نوبت فوتسالیست ها 
است که بار دیگر به عیار واقعی خود برگردند. تیم ملی 
فوتسال بانوان ایران دو بار قهرمان آسیا شده اما برای 
مدت طوالنی به دست فراموشی سپرده شد. حاال آنها 

برگشته اند تا دوباره خودی نشان دهند.
    

تنیسور تاریخ ساز به استرالیا رفت
مشکات الزهرا صفی دختر تنیس باز ایران که موفق 
شده به گرنداســلم جوانان راه پیدا کند و نخستین 
تنیس باز ایرانی است که به رده زیر صد جهان رسیده 
است، راهی استرالیا شد. تونی آندروویچ مربی کرووات 
صفی، این بازیکن را در گرند اسلم استرالیا همراهی 
می کند. مسابقات از ۲۹ دی آغاز می شود و صفی در 
جدول اصلی مسابقات حضور دارد. صفی که پیش از 
اعزام در مراسم تجلیلی که برایش ترتیب داده شده بود 
شرکت کرد، با اشاره به نخستین حضورش در مسابقات 
گرنداســلم و رقابت در جدول اصلی رقابت ها عنوان 
داشت:»خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و من اولین 
کسی هستم که از طرف ایران در مسابقات گرنداسلم 
شرکت می کنم.« او با ابراز خوشحالی از اینکه در جدول 
اصلی مســابقات گرنداســلم قرار دارد، خاطرنشان 
کرد:»حتی تعداد بازیکنان آســیایی شرکت کننده 
در این مسابقات کم است و خیلی خوشحالم که پرچم 
ایران در جدول اصلی مســابقات قرار دارد و امیدوارم 
نتایج خوبی کســب کنم. من در جــدول اصلی قرار 
گرفتم، اما به دلیل سیدبندی مسابقات نمی توانم در 
سید باشم، چون بازیکنان دیگر رده بندی بهتری از من 
دارند. در عین حال قرار گرفتن در جدول اصلی شانس 
بزرگی است تا بتوانم برای امتیازات اصلی مسابقه بدهم 
و امتیازات اصلی مسابقات گرنداسلم را با پیروزی در هر 

مسابقه کسب کنم.« 

حکم ساعی در انتظار یک استعالم
در حالی که علیرضا خسروی مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراســیون های ورزشی از تعیین تکلیف 
تکواندو در جلسه روز شــنبه ۲۵ دی ماه خبر داده 
بود، با وجود گذشت دو روز از تاریخ فوق و برگزاری 
جلسه خبری از تعیین تکلیف نیست و مدیریت این 
فدراسیون مهم المپیکی هنوز در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. بر همین اســاس جلسه ای روز شنبه با حضور 
چند معاونت در وزارت ورزش برگزار و مقرر شــد 
که با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست 
جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشــار قوانین 
و مقررات در خصوص شرایط خاص ایجاد شده در 
مجمع تکواندو اســتعالم گرفته شود. این در حالی 
اســت که نامه فوق اواخر هفته گذشته ارسال شده 
و تاکنون پاسخی دریافت نشده است. نکته مهم تر 
اینکه معاونت حقوقی وزارت ورزش به حفظ شرایط 
موجود با توجه به انصراف سه نامزد حاضر در انتخابات 
و انتصــاب نفر چهــارم به عنوان معاونت توســعه 
ورزش قهرمانی رای داده بود. با تمام این تفاصیل، 
وزارت ورزش برای صدور حکــم رییس جدید این 
فدراسیون منتظر اســتعالم فوق می باشد و به نظر 
می رسد تا پاسخ آن دریافت نشود، تکواندو همچنان 

باید بالتکلیف باشد.
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