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تكليف سرمربيان فوتبال بانوان 
روشن شد

فدراسیون فوتبال سرانجام سرمربی تیم های 
ملی فوتبال زنان در رده های ســنی بزرگساالن، 
جوانان و نوجوانان را معرفی کرد. به این ترتیب مریم 
ایراندوست به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان 
بزرگسال انتخاب شد، هدایت تیم جوانان به مریم 
آزمون سپرده شد و شــادی مهینی هم به عنوان 
ســرمربی تیم نوجوانان به کار خود ادامه می دهد. 
شهره موسوی نایب رییس فدراسیون در امور بانوان 
در این باره گفت:»طبق اساســنامه فدراســیون، 
انتخاب ســرمربی تیم ملی بانوان و پیشنهاد آن به 
هیات رییســه برعهده نایب رییس سوم و رییس 
دپارتمان بانوان است. در هر سه رده بانوان سرمربی 
پیشنهادی را به دکتر شهاب الدین عزیزی خادم، 
رییس فدراسیون و سایر اعضای هیات رییسه اعالم 
کردیم که خوشبختانه با موافقت اعضا، سرمربیان 
تیم های ملی فوتبال بانوان منصوب شــدند.« وی 
اضافه کرد:»برهمین اســاس مریم ایراندوست به 
عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن، مریم آزمون 
به عنوان ســرمربی تیم ملی زیر 20 سال و شادی 
مهینی نیز به عنوان سرمربی تیم ملی زیر 17 سال 
انتخاب شد. به زودی نشستی را با این عزیزان برگزار 
خواهیم کرد. برنامه و اردوهای تیم های ملی فوتبال 
نیز متعاقبا از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال 
منتشر خواهد شد.« فدراسیون فوتبال در حالي بعد 
از مدتي نسبتا طوالني تكلیف تیم هاي فوتبال بانوان 
را روشن کرد که تیم ملی فوتبال زنان بزرگسال ایران 
از فروردین 1۳۹۸ تعطیل شده و شهریورماه 1۴00 
باید در مســابقات مقدماتی جام ملت های آسیا به 
میدان برود. همچنین طبق اعالم فدراسیون فوتبال 
قرار است تیم جوانان هم خردادماه به مسابقات کافا 

اعزام شود.
    

نبرد المپيكي يزداني و قياسي 
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تصمیم گرفته 
است تا تكلیف نفر اعزامي به المپیك توکیو در وزن 
65 کیلوگرم را مشخص کند. در همین راستا جمعه 
هفتم خرداد یك رقابت انتخابي درون اردویي بین 
امیرمحمد یزداني و مرتضي قیاسي برگزار خواهد 
شد تا مشــخص شود چه کســي صاحب دوبنده 
تیم ملي در مسابقات توکیو مي شود. طبق اعالم 
کادر فني بر اساس قانون اتحادیه جهاني کشتي، 
وزن کشي ساعت هشت صبح و مسابقات ساعت 
11 صبح برگزار خواهد شد. این رقابت به صورت 
تك کشتی و با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد 
شد. )در صورت بروز اتفاقات، حوادث و یا مشكل 
داوری با تصمیم کادر فنی امكان برگزاری مجدد 
مسابقه وجود دارد.( در جریان رقابت های انتخابی 
تیم ملی کشــتی آزاد برای حضور در رقابت های 
جهانی صربستان، یزدانی به عنوان قهرمانی وزن 
65 کیلوگرم رسید و قیاســی نایب قهرمان شد. 
همچنین یزداني کشتي گیري است که در گزینشي 
المپیك که در فروردین به میزباني قزاقستان برگزار 
شد، توانست سهمیه این وزن را به دست بیاورد و 
حاال باید دید او مي تواند سهمیه را براي خود حفظ 

کند یا نه.
    

 اعالم كرونايي هاي واليبال 
بدون تعارف!

ســیامك افروزی پزشــك تیم ملی والیبال 
درباره وضعیت و شرایط اردو گفت:»۸0 درصد 
تمرکزم بــرای نگهداری و کنترل شــرایط اردو 
است. تست های کرونا در آزمایشگاه معتبر دو بار 
چك و همه چیز دقیق انجام می شود. نمی توانیم 
آمار را به صفر برسانیم اما تا جایی که امكان دارد 
آن را به حداقل رســانده ایم. هیچگونه تعارفی با 
کســی نداریم و اگر نتیجه تست بازیكنی مثبت 
شــود، آن را از طریق سایت رســمی فدراسیون 
اعــالم خواهیم کــرد.« او دربــاره ارتباطش با 
آلكنو، ســرمربی تیم ملی افزود:»شاید با توجه 
به چیزهایی که درباره آلكنو دیده و شنیده بودم 
فكر می کردم رفتارش تند باشــد اما او بی نهایت 
انسان خوبی است. نتیجه گرفتن در دنیا به همین 
راحتی به دست نمی آید و پشت آن دانش باالیی 
اســت. مطمئنا فرد باید در همه زمینه ها با دید 
باز عمل کنــد. آلكنو چنین شــخصیتی دارد و 
قهرمان المپیك شد. ارتباط قوی با او دارم. آلكنو 
حدودا روزی یك ساعت راجع به مسائل درمانی 

بازیكنان با من صحبت می کند.« 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

فوتبال ایران از آزمون سخت 
دور گروهــی لیــگ قهرمانان 
ســربلند بیرون آمده و حاال در 
بین هشت تیم نهایی منطقه غرب 
آسیا، سه نماینده خواهد داشت. 
با این وجود، دشواری های لیگ 
قهرمانان در مراحل حذفی به اوج 
خواهد رسید. تا اینجا، بسیاری 
از ستاره های تیم های ایرانی در 
آســیا، فراتر از حد انتظار ظاهر 
شده اند اما پرسپولیس، استقالل 
و تراکتور برای رسیدن به دیدار 
نهایی رقابت ها، باید فصل نقل و 
انتقاالت موفقیت آمیزی را پشت 
ســر بگذارند. حفظ حداکثری 
ترکیب اصلی و مهره های کلیدی 
در کنار جذب چند ستاره جدید، 
می تواند این تیم را به رویاپردازی 

در آسیا امیدوار کند.
    

خط دروازه
اگرچه حامد لك، محسن فروزان 
و رشــید مظاهری همگی تورنمنت 
خوبی را پشــت سر گذاشــته اند اما 
بدون تردید آماده ترین گلر ایرانی در 
این مرحلــه از رقابت ها »محمدرضا 
اخباری« بوده اســت. سنگربانی که 
با خوردن سه گل در مســابقه اول با 
پاختاکور، همه را نگران کرد اما با پنج 
کلین شیت پیاپی، توانست رکورددار 
بسته نگه داشتن دروازه در رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان آســیا شود. 
اخباری که مدت زیــادی با ترکیب 
اصلی تراکتور فاصله گرفته بود، حاال 

دوباره به اوج برگشــته و بعید نیست 
خیلی زود دوباره در اردوهای تیم ملی 

هم آفتابی شود.
خط دفاعی

گزینه های زیادی برای انتخاب به 
عنوان بهترین دفاع راســت تیم های 
ایرانــی در این جام وجــود دارند اما 
»صالح حردانی« بهترین گزینه به نظر 
می رسد. بازیكنی که به ویژه در شروع 
رقابت ها برای فوالد روبه روی العین، 
السد و در دیدار رفت با النصر، عملكرد 
بسیار خوبی داشــت و بارها با نفوذ از 
جناح راســت، کار را بــرای مدافعان 
رقیب دشــوار کرد. یكی از مشكالت 
بزرگ فوالد هم درست از همان جایی 
آغاز شد که این مدافع کرونا گرفت و 
چند دیدار آخر تیمش را از دست داد. 
در غیاب او، نكو و تیمش مشــكالت 
بسیار بزرگی را در خط دفاعی احساس 
کردند و به خوبی همیشه ظاهر نشدند. 
اهمیت حردانی وقتی مشــخص شد 
کــه فوالدی ها ناچار شــدند ترکیب 

تیم شان را بدون او ببندند.
در قلــب دفــاع، »ســیدجالل 
حســینی« یك انتخاب بــی حرف و 
حدیث به نظر می رســد. بازیكنی که 
نه فقط به عنوان یــك مدافع، بلكه به 
عنوان یك گل زن، نقش بسیار مهمی 
در صعود پرســپولیس به عنوان تیم 
اول از این گروه ایفا کرد. ســیدجالل 
در مسابقه اول با الوحده، گل حساس 
ســه امتیازی تیم را به ثمر رســاند و 
در مســابقه با گوا نیــز، گل پیروزی 
پرســپولیس را زد. در حقیقت او با دو 
گل سه امتیازی، یك مهره فوق العاده 
درخشان در مســیر این صعود بوده 

است. آن هم در شرایطی که همبازی 
سابق او یعنی شجاع خلیل زاده، لیگ 
قهرمانان را با یــك حذف تحقیرآمیز 

پشت سر گذاشت.
عملكرد دفاعی تراکتــور در این 
جام، ایده آل بود و »هادی محمدی« 
یكی از ارکان مهم دفاعی تیم رسول 
خطیبی به شــمار می رفــت. دوران 
فوتبال هــادی بــا مصدومیت های 
طوالنی و فراز و نشــیب های بســیار 
زیادی سپری شده اما او حاال، دوباره 
در قامت یك مدافع مطمئن در زمین 
فوتبال ظاهر می شــود. بســته نگه 
داشتن دروازه در پنج دیدار متوالی، 
برگ برنده مهم تراکتور در دور گروهی 
بود و هادی، تاثیری انكارنشدنی روی 
این روند مثبت داشت. تراکتوری ها 
به لطف آمادگی خط دفاعی شان، در 
نهایت توانستند به مرحله بعدی لیگ 

قهرمانان آسیا برسند.
»محمــد نــادری« در میانــه 
راه مرحلــه گروهی مصدوم شــد 
و نتوانســت تا پایان، اســتقالل را 
همراهی کند اما بدون هیچ تردیدی 
عملكرد او در آســیا درخشــان به 
نظر می رســید. این تنهــا گل زنی 
نبود که باعث تحســین این مدافع 
کناری می شــد؛ او هم در دفاع و هم 
در حملــه، عملكرد خوبی داشــت 
و بعد از مدت هــا، آمادگی اش را به 
رخ کشــید. نادری از زمان پیوستن 
به اســتقالل، نتوانسته بود خودش 
را ثابت کند اما در لیــگ قهرمانان 
آسیا، هواداران آبی متوجه شدند که 
 تیم شــان چه خرید مثبت و موثری

 انجام داده است.

خط میانی
»کمال کامیابی نیا« یكی از نفراتی 
است که بدون تردید نامش را باید در 
چنین فهرستی قرار داد. او در شروع 
جام، نیمكت نشــین بــود اما خیلی 
زود ارزش هایش را به اثبات رســاند 
و دوباره بــا قدرت بــه ترکیب اصلی 
تیم برگشــت. کمال در دیدار رفت با 
الریان قطــر، گل مهمی برای قرمزها 
به ثمر رســاند و در مجمــوع بازی ها 
نیز، نمایش بســیار خوبی از خودش 
ارائه کرد. این ستاره البته قبل از دیدار 
پایانی تیمش با همین رقیب، مصدوم 
شد و دیدار برگشت با الریان را از دست 
داد. در رقابت هــای ایــن فصل لیگ 
قهرمانان آســیا، کمال نشان داد که 
برای نیمكت نشــینی ساخته نشده و 
جایش در ترکیب اصلی پرسپولیس 

است.
در بیــن هافبك هــای ایرانی این 
فصل لیگ قهرمانان آســیا، »فرشید 
اسماعیلی« نیز عملكرد فوق العاده ای 
را از خودش به جا گذاشــت. شــاید 
مدت ها بود کــه فرشــید در چنین 

ســطحی ظاهــر نمی شــد. خیلی 
از هواداران اســتقالل هــم فراموش 
کرده بودند که این فوتبالیســت، چه 
قابلیت های منحصربه فــردی دارد. 
در لیگ قهرمانان، مرد شماره هشت 
اســتقالل دوباره طراوت از دســت 
رفته بازی اش را به دست آورده بود. او 
آزادانه در میانه میدان برای استقالل 
توپ می زد و نقش بســیار مهمی در 
طراحی حمالت این تیم ایفا می کرد. 
فرشید توانســت با اعتماد به نفسی 
مثال زدنــی، در گل زنی هــم برای 
آبی ها موفق عمل کنــد. راه افتادن 
این بازیكن، تاثیر قابل توجهی در راه 
افتادن تیم فرهاد مجیدی داشت. به 
نظر می رسد سرمربی آبی ها توانسته 
بود به لحاظ روحی و روانی، کارهای 
مثبتی روی فرشید انجام بدهد و او را 
برای قرار گرفتن در چنین موقعیتی 

به خوبی آماده کند.
یكــی از مهم ترین ســتاره های 
نمایندگان ایران در رقابت های لیگ 
قهرمانان 2021 اما »مهدی ترابی« 
بود. بازیكنی که اســمش تقریبا در 
هر مســابقه در فهرســت گل زنان و 
یا پاسورهای پرســپولیس به چشم 
می خــورد. مهدی در همان شــروع 
تورنمنت، یك پــاس گل بی نقص به 
سیدجالل حســینی داد تا اولین برد 
قرمزها در آسیا رقم بخورد. در جدال 
دوم روبه روی الریــان هم این بازیكن 
خوش درخشید. گل زنی های ترابی 
هم رفته رفته شروع شدند و او توانست 
در هر دو مســابقه رفت و برگشت با 
گوا، دروازه حریــف هندی را باز کند. 
بازگشت این ستاره به تیم یحیی، یك 
تفاوت بزرگ در این تیم به وجود آورده 
است. حاال پرسپولیس در خط میانی 
ستاره ای دارد که هر لحظه آماده است 
دروازه رقبا را بــا تهدیدهایی جدی 

مواجه کند.
خط حمله

»مهدی قایدی« اولین ستاره ای 
اســت که بدون چون و چــرا باید در 
فهرســت نفرات هجومی قرار بگیرد. 
او یك تورنمنت فوق العاده درخشان 
را سپری کرد و پس از آخرین مسابقه 
هم روی دوش مربــی اش به رختكن 
رفــت. مجیــدی بهتر از هر کســی 
می داند حضور ایــن بازیكن، چقدر 
برای استقالل مهم است. قایدی حاال 
دیگر نوعی بلوغ و پختگــی را نیز در 
سبك بازی اش به نمایش می گذارد. 
مهدی در لیگ قهرمانان هم پاس هایی 
استثنایی برای هم تیمی ها فراهم کرد 

و هم در گل زنی، درخشان ظاهر شد. 
این فوتبالیســت هــم روی کارهای 
تكنیكی عملكردی ایده آل داشــت و 
هم در شــوت زنی موفق بود. ترکیب 
همه ایــن ویژگی ها، او را بــه یكی از 
بهترین و آماده ترین ستاره های این 
فصل لیــگ قهرمانــان تبدیل کرده 
است. بازیكنی که بدون تردید با این 
نمایش ها، مشتریان خارجی زیادی 

هم خواهد داشت.
قبل از شــروع رقابت هــای لیگ 
قهرمانان آســیا »شــهریار مغانلو« 
نتوانســته بــود هیچ گلی بــا لباس 
پرسپولیس به ثمر برســاند. او تحت 
فشار زیادی قرار داشت و می دانست 
که تا همیشه برای درخشیدن فرصت 
ندارد. شهریار اما خیلی زود خودش 
را پیدا کرد و بــا دبل دیدنی روبه روی 
الریان، همه فشــارها را پشــت سر 
گذاشــت. او در لیگ قهرمانان نشان 
داد که چه فوتبالیست فرصت طلبی 
است. زوج او و عیســی آل کثیر، یك 
ترکیــب برنده بــرای ایــن روزهای 

پرسپولیس به شمار می رود.
آخرین نفر این فهرست هم بدون 
شــك »محمد عباس زاده« اســت. 
بازیكنی که مرحله گروهی را با چهار 
گل زده پشت سر گذاشت. در این فصل 
تنها مایكل اولونگا توانســته بیشتر از 
این برای تیمش گل بزند. عباس زاده 
با نفوذهــای تماشــایی اش، یكی از 
آماده ترین ســتاره های تیم خطیبی 
در این جام بود. صعود تراکتوری ها از 
این مرحله نیز با دبل دیدنی او در دیدار 
نهایی روبه روی الشارجه رقم خورد. او 
که تا امروز در آسیا به میدان نرفته بود، 
به وضوح نشان داد که یك مهره قابل 
اعتماد برای دیدارهای بزرگ و دشوار  

محسوب می شود.

ترکیب منتخب نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

11 مرد مهارنشدنی! 

چهره به چهره

آریا طاری

هواداران استقالل در این سال ها، دیگر به خبر »جدایی« 
مربی ها و ستاره های شــان عادت کرده اند. این بار هم پس از 
صعود آسیایی، نوبت به فراز کمالوند رســیده که تیم را ترک 
کند. به نظر می رسد کادر فنی جدید استقالل، حاال آرامش و 
تمرکز کافی را به دست آورده اما معلوم نیست این جدایی چه 
تاثیری در سرنوشت تیم خواهد داشت. در فاصله چند ماه با نبرد 
حساس روبه روی الهالل عربستان، خبرهایی که این روزها از 
استقالل به گوش می رسند، خبرهای چندان امیدوارکننده ای 
نیستند. استقالل برای کنار زدن این رقیب بزرگ، باید به شدت 

بی نقص و بی اشتباه باشد.
یک جدایی؛ بدون توضیح! 

اینكه فراز کمالوند با »اولین« پیشنهاد لیگ برتری، تصمیم 
به ترک نیمكت استقالل گرفته در نوع خودش جالب به نظر 
می رســد. البته که فرهاد هم برای او آرزوی موفقیت کرده و 
این موضوع نشان می دهد هیچ تنشی بین آنها وجود نداشته 
است. با این حال معلوم نیست فراز با چه هدفی راهی نیمكت 
استقالل شده است. ظاهرا باشگاه این امكان را برای او فراهم 
کرده که به محض دریافت پیشنهاد، به سراغ تیم دیگری برود. 
جالب اینكه پس از ترک ناگهانی شاهین بوشهر، کمالوند اعالم 
کرده بود که مدتی از مربیگری فاصله می گیرد تا به شاهینی ها 

»نامردی« نكرده باشد اما حاال او در زمانی حدود دو ماه، به دو 
تیم مختلف پاسخ مثبت داده و به دو نیمكت مختلف، ملحق 
شده است! فراز با سابقه چندین سال سرمربیگری در فوتبال 
ایران، ظاهرا از تجربه »نفر دوم« بــودن چندان راضی به نظر 
نمی رسید اما هیچ کس هم انتظار نداشت او به همین سرعت 
تیم را ترک کند. حاال در روزهایی که استقالل باید دو نبرد بسیار 
سخت را روبه روی ذوب آهن و پرسپولیس پشت سر بگذارد، 

کادر فنی این تیم از همیشه خلوت تر شده است. جالب 
اینكه فراز درست ســه هفته قبل از پایان لیگ برتر، 

روی نیمكت ســایپا با فرهاد روبه رو خواهد شد. 
با توجه به شناخت دقیقی که او از استقالل پیدا 
کرده، چنین مسابقه ای بســیار تماشایي از کار 

درخواهد آمد.
آرمان؛ بار اضافه

حاشــیه دوم این روزهای استقالل را »آرمان 
رمضانی« با پــاک کردن عكس هایــش با لباس 

آبی درســت کرده اســت. این هم یكی از آن 
عادت های عجیب و غریب فوتبالیست های 

ایرانی اســت که مدام بــه جان صفحه 
اینستاگرام شــان می افتند. آرمان 

البته بــه گفته خــودش اصال در 
اینستاگرام فعالیتی ندارد و روی 
»گل زنی« تمرکز کرده اما سوابق 
قبلی این صفحه، این طور نشان 
نمی دهد. به هر حال استراتژی 
خرید این مهاجم، فعال به هیچ 
قیمتی موفقیت آمیــز نبوده 

است. استقالل به ویژه در روزهایی که نیاز به نیروی تازه نفس 
در خط حمله برای جبران نتیجه روبه روی رقبا دارد، نمی تواند 

حساب ویژه ای روی آرمان باز کند.
استقالل؛ خسته تر از همیشه

موضوع مهم دیگری کــه این روزها اســتقاللی ها را آزار 
می دهد، »خستگی مفرط« اســت. این تیم به دلیل حساس 
بودن شــرایط گروهش در آسیا، نتوانست در 
هیچ نبردی با نفرات ذخیره به میدان برود و 
ناچار بود در تمام مسابقات از ترکیب 
اصلی اش استفاده کند. همین 
حاال، وریا و نادری با مصدومیت 
دست و پنجه نرم می کنند 
و وضعیت شــان بــرای 
دیــدار بــا ذوب، اصال 
امیدوارکننــده به نظر 
نمی رسد. این خستگی 
بیش از حــد می تواند در 
ادامه راه رقابت های لیگ 
برتــر، دردســرهایی برای 
اســتقاللی ها به وجــود بیاورد. 
بعید نیســت خیلــی زود تعداد 
مصدومیت ها در این تیم نیز بیشتر 

و بیشتر شوند.
میزبانی؛ تنها در رویا!

طبق جــدول برنامه ریز ی 
شده مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا، اســتقالل باید میزبان 

الهالل عربستان باشــد. بدون تردید این موضوع یك تفاوت 
بزرگ برای آبی ها ایجاد می کند اما همه خوب می دانیم که این 
میزبانی، هرگز به طرف ایرانی داده نخواهد شد. به نظر می رسد 
ای.اف.سی کشور عربستان را برای برگزاری ادامه رقابت های 
لیگ قهرمانان در نظر بگیرد. حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد، 
بعید به نظر می رسد که باشگاه الهالل پس از چند سال به تهران 
سفر کند. اگر خبری از میزبانی متمرکز نباشد، این مسابقه در 

زمین بی طرف برگزار خواهد شد.
رقیبی که کهکشانی می شود

مرور خبرهای مربوط به باشگاه الهالل هم این روزها برای 
استقاللی ها چندان امیدوارکننده نیست. چراکه این تیم ظاهرا 
با موسی مارگا توافق کرده و به زودی با مهاجم سرشناس باشگاه 
پورتو قرارداد می بندند. آنها می خواهند تا قبل از شهریور، یك 
تغییر بزرگ در ترکیب تیم شان به وجود بیاورند و بعید نیست 
تك تك خارجی های این باشگاه تغییر کنند. الهالل با وجود 
صعود از مرحله گروهی، به دنبال تغییر سرمربی نیز هست. بعید 
به نظر می رسد تیمی که با استقالل روبه رو می شود شبیه همان 

تیمی باشد که در دور گروهی دیده ایم.
حاشیه در هیات مدیره

یك حاشیه بزرگ هم این روزها در هیات مدیره تیم وجود 
دارد و آن اخبار مربوط به رییس هیات مدیره است. خلیل زاده 
خبر دستگیری و تعقیب اش را تكذیب کرده و به گفته خودش 
به خاطر »دومین« ابتال به کرونا در قرنطینه به سر می برد اما 
اخبار، چیز دیگری می گویند. به هر حال بعید نیست رییس 
هیات مدیره آبی هــا در یك چالش قانونی قــرار بگیرد و این 
آخرین چیزی اســت که اســتقالل در چنین روزهایی به آن 

نیاز دارد.

خرده روایت هایی از این روزهای استقالل

فرود بدون فراز! 

بدون تردید آماده ترین 
گلر ایرانی در این مرحله 
از رقابت ها »محمدرضا 

اخباری« بوده است. 
سنگربانی که با خوردن 
سه گل در مسابقه اول با 
پاختاکور، همه را نگران 

کرد اما با پنج کلین شیت 
پیاپی، توانست رکورددار 

بسته نگه داشتن دروازه در 
رقابت های این فصل لیگ 

قهرمانان آسیا شود

»مهدی قایدی« اولین 
ستاره ای است که بدون 

چون و چرا باید در فهرست 
نفرات هجومی قرار بگیرد. 
او یک تورنمنت فوق العاده 

درخشان را سپری کرد و 
پس از آخرین مسابقه هم 

روی دوش مربی اش به 
رختکن رفت
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