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اعتراض قديمي دختران فوتسال

سارا شیربیگی، عضو تیم ملی فوتسال بانوان 
در خصوص پرداخت پاداش به ملی پوشان عنوان 
کرد:»مسئوالن جدید فدراسیون خوشبختانه 
با نگاه مثبتی کــه به تیم ملی فوتســال بانوان 
داشــتند، پــاداش را پرداخت کردنــد. اینکه 
اولویت کادر جدید فدراسیون تیم ملی فوتسال 
بانوان بود جای خوشــحالی دارد و کار با ارزشی 
انجام دادنــد.« خانم گل مســابقات قهرمانی 
فوتسال زنان آســیا در ســال ۲۰۱۸ در ادامه 
گفت:»اعتراض کردن هم به مســئوالن جدید 
مربوط نمی شود و در این باره دیگر حرفی نداریم. 
اینکه اولویت را برای تیم بانوان گذاشتند بسیار 
مطلوب است. امیدوارم نگاه شان حمایتی باشد 
و در آینده بیشــتر به تیم ملی فوتســال بانوان 
رسیدگی شود.« وی یادآور شد:»تنها خواسته 
تیم ملی فوتســال بانوان این است که حمایت 
شــوند و با پیش بــردن برنامه هــای تیم ملی 
فوتسال، بتوانند در مسیر موفقیت قرار بگیرند.« 

    
رضايت نعمتی از اردوي تركيه

زهرا نعمتی کماندار ایــران درباره حضور در 
تورنمنت بین المللی ترکیه، عنوان کرد:»اردوی 
ترکیه خــوب بود چون قبل از مســابقه، تمرین 
تدارکاتی داشــتیم و با رقبای زیادی دســت و 
پنجه نرم کردیم. در اردوی ما پنج کشور اروپایی 
بودند و همین طــور ترکیه که در این مســابقه 
رقبای اصلی ما محســوب می شدند. کمانداران 
ایران خیلی خوب کار کردند. هم من و هم سایر 
هم تیمی هایم در چندین مسابقه حذفی تدارکاتی 
که انجام شد شرکت کردیم، شرایط من در اردو 
و رکوردها خوب و معقول بــود.« بانوی طالیی 
ایران در پارالمپیک ریو، خاطرنشــان کرد:»در 
یکی از مســابقاتی که برگزار شد من اول شدم و 
سایر کمانداران هم این عناوین را داشتند. اردوی 
ترکیه تجربه بسیار خوبی بود اما در زمان مسابقه 
اصلی به خاطر وزش باد شدید نتایج متفاوت شد 
و قابل پیش بینی نبود اما من ســعی کردم خوب 
کار کنم البته به دلیل شرایط سخت، کار مشکل 
شد. کار من واقعا به چالش کشیده شد اما مسابقه 
خوبی بود و بعد از مدت ها توانســتیم خودمان 
را محک بزنیم.« نعمتی ادامــه داد:»با توجه به 
بحران کرونا و رعایت پروتکل ها همه ورزشکاران 
شــرایط جدیدی را تجربــه می کننــد اما فکر 
می کنم تجربه این شرایط الزم بود. امیدوارم این 

تجربیات را در مسابقات آینده به کار بگیریم.« 
    

هدف طاليي حسن يزداني
پس از قهرماني حسن یزداني در رقابت هاي 
کشتي قهرماني آســیا، اتحادیه جهانی کشتی 
در گزارشــی به عملکرد فوق العاده او پرداخت. 
اتحادیه جهانی کشــتی نوشــت:»برای حسن 
یزدانی فوق ســتاره کشــتی ایران، مســابقات 
قهرمانی آسیا فقط یک قدم در آماده شدن برای 
هدف نهایی او یعنی کســب دومین مدال طالی 
المپیک متوالی در توکیو اســت. حسن یزدانی 
یک بار دیگر خودش را ثابت کرد و با برتری مقابل 
پونیا طالی وزن ۸۶ کیلوگرم را به دست آورد. این 
کشــتی گیر که در تنها حضور خود در مسابقات 
قهرمانی آسیا در ســال ۲۰۱۸ طال کسب کرده 
بود، هرگز در معرض خطر قرار نگرفت چراکه با 

نتیجه ۱۰ بر صفر پونیا را از رده خارج کرد.
یزدانی قبــل از مســابقات آلماتی از ســال 
۲۰۱۹ در هیچ مسابقه ای شــرکت نداشت و در 
تالش بود تا قبل از المپیک توکیــو در برخی از 
مســابقات شــرکت تا بتواند از عنوان قهرمانی 
خود در المپیک ریو دفاع کند. قهرمان آســیا در 
این باره گفت: مســابقات قهرمانی آسیا رویداد 
 خوبی بــود چراکه مــن می خواســتم آمادگی 

خودم را ببینم. 
حاال هم تمرینات خود را برای المپیک توکیو 
ادامه خواهم داد تا بتوانم طال را کسب کنم، فقط 
طال. یزدانی گفت که قصد دارد قبل از توکیو بار 
دیگر به رقابت بپردازد، اگرچه مشخص نکرد این 
مسابقات چه رویدادهایی است: من تا المپیک در 
چند مسابقه دیگر شــرکت خواهم کرد تا بتوانم 
روی خودم و معایبم کار کنــم. این آمادگی من 
برای بازی های المپیک و کســب مدال طال در 

توکیوست و بسیار مهم است.
یزدانی تاکید کرد که برای بازی های المپیک 

توکیو روی هیچ حریف خاصی تمرکز ندارد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

طــرح راه انــدازی یــک 
تورنمنــت بیــن بزرگ ترین 
باشــگاه های اروپایی به جای 
»لیگ قهرمانان« از سال ها پیش 
در جریان بود و ســرانجام خبر 
»رسمی« ملحق شــدن تعداد 
زیــادی از تیم هــای قدرتمند 
اروپایی بــه آن، مثل یک بمب 
بزرگ خبری، فوتبــال اروپا را 
تحت تاثیر قرار داد. همان طور که 
پیش بینی می شد، یوفا برخوردی 
تهدیدآمیز با این طرح داشــته 
اما چندین باشــگاه به رهبری 
فلورنتینو پرز، مصر هســتند 
تا به هر قیمتــی آن را اجرایی 
کنند. تا همین جا، اظهارنظرهای 

متفاوتی در مــورد این رقابت به 
گوش رسیده اســت. جامی که 
خیلی ها باور دارند در تضاد با روح 

فوتبال است.
    

وعده بزرگ؛ احیای فوتبال! 
»می خواهیم فوتبــال را به جایگاه 
واقعی اش برگردانیم«. این وعده بزرگی 
اســت که برگزارکنندگان رقابت های 
»سوپرلیگ اروپا« آن را مطرح کرده اند. 
رییس این تشــکیالت، فلورنتینو پرز 
خواهد بود و رییس باشــگاه یوونتوس 
آنــدره آ آنیلی به عنــوان نایب رییس 
در این پــروژه حضور خواهد داشــت. 
تا امروز ۱۲ باشــگاه مختلف موافقت 
رسمی شــان را بــا حضــور در ایــن 
تورنمنت اعالم کرده اند. ۶ تیم انگلیسی 
آرسنال، چلســی، تاتنهام، لیورپول، 

منچسترسیتی و منچستریونایتد، سه 
تیم ایتالیایی میالن، اینتر و یوونتوس 
و سه تیم اسپانیایی بارسا، آتلتی و رئال 
مادرید بخشی از این جام خواهند بود. تا 
این لحظه تیم هایی مثل بایرن مونیخ، 
دورتموند و پی اس جی حاضر نشده اند 
به این رقابت ها ملحق شــوند و راه شان 
را از لیگ قهرمانان اروپا جدا کنند. با این 
وجود، قرار است هشت تیم دیگر در این 
رقابت ها حاضر باشند تا سوپرلیگ اروپا 
با حضور ۲۰ تیم در دو گروه ۱۰ تیمی 
برگزار شود. بر اساس برنامه ریزی های 
اولیه، قرار است تیم ها عالوه بر شرکت 
در لیگ داخلی، اواسط هر هفته در این 
تورنمنت نیز شــرکت کنند. در نهایت 
چهار تیم برتر هر گــروه راهی مرحله 
یک چهارم نهایی خواهد شد. همان طور 
که قابل پیش بینی به نظر می رســید، 

دریافت »سود مالی« اصلی ترین انگیزه 
حضور باشــگاه ها در این رقابت است. 
گفته می شود ۱۲ باشــگاه موسس به 
سودی معادل حداقل 35۰ میلیون یورو 
در این جام می رسند. آن هم در حالی که 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در هر فصل 
تنها ۱۹ میلیون یورو پاداش می گیرد. در 
حقیقت فلورنتینو و رفقا باور دارند که 
یوفا درآمدش از فوتبال را عادالنه تقسیم 
نمی کند و به دنبال برگــزاری رقابتی 
هستند که در آن سود سرشار برگزاری 
فوتبال مستقیما به خود باشگاه ها برسد.

رسانه ها چه می گویند
رسانه ها به ویژه در کشور انگلستان، 
مخالف سرسخت برگزاری چنین رقابتی 
هستند. گری نویل که یکی از مهم ترین 
چهره هــای رســانه ای در انگلیس به 
شمار می رود، به شــدت از باشگاه های 

منچســتریونایتد و لیورپول به خاطر 
حضور در این جام انتقاد کرده اســت. 
چراکه باور دارد این تصمیم با شعارهای 
همیشگی این دو باشگاه در تضاد است. 
یورگن کلوپ هم مخالفتش با این طرح 
را نشــان داده و باور دارد که شرکت در 
چنین جامی، چیزی بــه جز »تکرار« 
مالل آور برای لیورپول نخواهد داشت. 
ریــو فردیناند هم ایــن تصمیم را یک 
جنگ بزرگ علیه فوتبال دانسته است. 
خیلی از رسانه ها معتقدند که »پول« 
تنها عامل رسیدن به چنین تصمیمی به 
شمار می رود و این موضوع، ذات فوتبال 

را تهدید می کند.
هوادارها؛ نگران تر از همیشه

»فوتبال به دســت فقرا ســاخته 
شد و به دســت ثروتمندها به سرقت 
رفت!« پس از اعــالم حضور ۱۲ تیم در 
سوپرلیگ اروپا، این جمله بیشتر از هر 
عبارت دیگری در فضای مجازی تکرار 
شده اســت. نمی توان نگرانی عمیق 
طرفدارها از سرنوشت فوتبال را در این 
مورد پنهان کرد. چراکه این طرح، عمال 
تورنمنت معتبری مثل لیگ قهرمانان 
اروپا را از بیــن خواهد بــرد. در واقع با 
این رقابت، تیم هــای ثروتمند، ثروت 
بیشتری به دست می آورند و تیم های 
معمولی، راه های کســب درآمــد را از 
دست می دهند. این کار در درازمدت، 
به مرگ بسیاری از تیم های ریشه دار در 
سطوح پایین تر فوتبال می انجامد. همان 
تیم هایی که بسیاری از ستاره های بزرگ 
امروز دنیای فوتبال را تربیت کرده اند. 
در حقیقت این طرح، یک رقابت نابرابر 
را بین باشگاه های مطرح و باشگاه های 
متوسط خواهد ساخت. به مرور زمان، 
تیم های مقتدر با درآمد نجومی، تیم های 
معمولی را قلع و قمــع خواهند کرد و 
ســاختار فوتبال در جهان کامال عوض 

خواهد شد. قدرت پول آنقدر مهیب و 
زیاد است که حتی توانسته باشگاه هایی 
مثل بارســلونا و رئال را با سابقه سال ها 

نفرت و دشمنی »متحد« کند.
یوفا: همه را محروم می کنیم! 

اتحادیه فوتبال اروپا به هیچ قیمتی 
زیر بار برگزاری چنین رقابتی نخواهد 
رفت. یوفا رسما اعالم کرده که هر تیم 
حاضر در این رقابت از حضور در لیگ 
داخلی محروم خواهد شد. همچنین 
ممکن است جریمه های سنگینی در 
انتظار باشــگاه ها نیز باشد. حتی این 
شائبه به گوش می رسد که لیگ های 
اروپایــی به حالت تعلیــق دربیایند و 
پی اس جی به عنوان قهرمان این فصل 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا انتخاب 
شود. فعال نمی توان به شنیده ها اعتماد 
کرد اما یوفا قرار اســت به زودی یک 
جلسه اضطراری برگزار کند. این جنگ 
بزرگ، حــاال دیگر علنی شــده و باید 
منتظر عواقب خاص آن باشیم. جنگی 
بین اتحادیه فوتبال اروپا و باشگاه هایی 
که برای رســیدن به پول بیشتر، از هر 

چیزی عبور می کنند.

همه چیزهایی که باید درباره »سوپرلیگ اروپا« بدانید

فوتبال دزدیده شد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

با ســه برد و یک تســاوی، هفته دوم مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا یکی از بهترین هفته های تاریخ این رقابت برای 
نماینده های فوتبال ایران بود. تــا اینجا هیچ کدام از تیم های 
ایرانی در این فصل از لیگ قهرمانان شکست نخورده اند و این 
شروع، به شدت امیدوارکننده به نظر می رسد. در شروع هفته 
سوم دور گروهی، تیم ۶ امتیازی پرسپولیس امشب با میزبان 
گروهش روبه رو خواهد شد. تیم گوا هند در دو مسابقه قبلی با 
دو نقشه کامال دفاعی، توانسته دو تساوی بدون گل به دست 

بیاورد. آنها اما امشــب با حریفی روبه رو می شــوند که نسخه 
الریان را در ۱۰ دقیقه پیچیده اســت. پرسپولیس در صورت 
پیروزی، اختالفش را با گوا به هفت می رســاند و برای رقبایی 
مثل الریان و الوحده نیز تا حدودی دســت نیافتنی می شود. 
برخالف چند دیدار قبلی در لیگ و آسیا، پرسپولیس روبه روی 
الریــان فرصت طلب نشــان داد و به خوبــی از موقعیت های 
گل زنی استفاده کرد تا یک پیروزی جذاب را روبه روی شجاع 
و هم تیمی ها جشــن بگیرد. حاال انتظار می رود تیم یحیی با 
کنار زدن گوا به روند خوبی کــه در رقابت های این فصل لیگ 
قهرمانان آسیا شروع کرده تداوم ببخشد. بعید نیست با توجه 
به فشردگی بیش از حد بازی ها، یحیی به چند نفر از ستاره های 
تیمش در مسابقه امشب استراحت بدهد. با این وجود باز کردن 
دروازه گوا برای قرمزها، کار ساده ای نخواهد بود. چراکه این تیم 

نشان داده که مهم ترین توانایی اش به دفاع کردن برمی گردد.
پرسپولیس تنها نماینده ایران نیست که امشب به مصاف 
رقبای آسیایی خواهد رفت. تراکتوری ها پس از دو تساوی در 
دو بازی گذشته، امشب برای دیدار با نیروی هوایی عراق آماده 
می شوند. نیروی هوایی از دو بازی آسیایی اخیرش فقط یک 
امتیاز به دست آورده است. پس از پیروزی استقالل روبه روی 
الشرطه، خیلی ها انتظار دارند دومین نماینده ایران هم بتواند 
نماینده عراق را شکست بدهند. شاید این بردها قبل از دیدار 
حســاس تیم ملی با تیم ملی عراق در مرحله مقدماتی جام 
جهانی، روحیه بخش باشــند. تراکتور برابر پاختاکور، شروع 
بسیار خوبی داشــت و در نبرد با شارجه هم در مجموع بهتر از 
حریف ظاهر شــد. با این حال آنها برای صعود از این گروه به 
پیروزی نیاز دارند و باید از همین امشب، به مسیر برد برگردند. 

فوالد دیگر نماینده فوتبال ایران است که امشب یک مسابقه 
نفس گیر با النصر عربستان را پشت سر خواهد گذاشت. فوالد 
چند روز قبل توانست با تک گل شیمبا، الوحدات را از پیش رو 
بردارد تا با چهار امتیاز و به خاطر تفاضل گل کم تر مقابل النصر، 
در رده دوم جدول گروه دیده شود. النصر هم با شکست دادن 
السد، قدرتش را در آسیا به رخ همه رقبا کشیده است. عبدالرزاق 
حمدا...، چهره درخشان النصر در جدال با السد بود. مهاجمی که 
می تواند ساده ترین توپ ها را به موقعیت گل زنی تبدیل کند. 
از نورالدین آمرابات هم نباید به سادگی عبور کرد. بازیکنی که 
بدون تردید یکی از آماده ترین ستاره های حاضر در رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان به شمار می رود. فوالد رقابت سختی 
را برای صعود با السد و النصر پشت سر می گذارد و هیچ فرصتی 

برای لغزیدن در آسیا ندارد.

آریا طاری

الشرطه عراق هم به همان سرنوشتی دچار 
شد که االهلی عربستان چند روز قبل تجربه اش 
کرده بود. تا اینجا هیچ تیمی نتوانسته در لیگ 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ روبه روی تیم فرهاد نفس 
بکشد. الشرطه پس از اخراج یکی از مهره هایش 
در همان دقایق اول مسابقه، کامال به هم ریخت 
و آبی ها با یک نمایش کامال حساب شده، حریف 
را به ســادگی از پا درآوردند. این بهترین شروع 
استقالل در همه ادوار رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا به شمار می رود. تیمی که به نظر می رسد 
این بار بــا رویاهایی بزرگ تر از همیشــه لیگ 

قهرمانان را آغاز کرده است.
»فکر می کنید من بروم، جانشــین ام در این 
تیم معجزه خواهد کرد؟« ایــن یکی از آخرین 
جمله های محمود فکــری در روزهای هدایت 
اســتقالل بود. نمی دانیم منظور ایــن مربی از 
معجزه دقیقا چه چیزی است اما اگر مقصود، ارائه 
نمایش های جذاب و زدن گل های زیاد باشد، تیم 
فرهاد اتفاقا توانسته دست به معجزه بزند. آن تیم 
آشفته شروع فصل با همه مشکالت فنی بزرگی 
که داشت، حاال به یک تیم کامال یکدست و متحد 

تبدیل شــده که حتی مهره های نیمکت نشین 
در آن به اندازه نفرات اصلی از گل های تیم شان 
خوشحال می شــوند. تیمی که در آن تک تک 
نفرات به عملکرد سرمربی انتقاد داشتند، حاال به 
شرایطی رسیده که هیچ کس در آن ساز ناکوک 
نمی زند. برای پی بردن به اهمیت کار فرهاد در 
همین زمان نسبتا کوتاه، کافی است به یک لحظه 
خاص از نبرد استقالل با الشرطه عراق برگردیم. 
جایی که مجیدی به نادری توصیه می کند تا در 
فضای »پشت دفاع« حریف به حرکت دربیاید 
و حدود ۲۰ دقیقه بعد، نادری درست در همین 
فضا موفق به گل زنی برای اســتقالل می شود. 
بردهای آبی ها تا اینجا اصال تصادفی به دســت 
نیامده اند. این تیم برای هر لحظه از نبردهایش به 
دقت و با جزئیات »برنامه« داشته و حاصل پیاده 
کردن این برنامه ها به شــکل دقیق و اصولی، در 
اختیار داشتن یک تیم »برنده« است. تیمی که 
می خواهد در این فصل از لیگ قهرمانان، به هیچ 

حریفی رحم نکند.
در ۱۸۰ دقیقه ای که تا امروز در رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان آسیا برای آبی ها سپری 
شده، به ندرت می توانید هیچ بازیکنی با عملکرد 
ضعیف پیدا کنید. تقریبا تک تــک نفرات این 

تیم، کارشــان را به درســتی انجام داده اند و به 
خوبی از پس مسئولیت های شــان برآمده اند. 
استقالل در دفاع، دقیق تر از همیشه عمل کرده 
و محمد نادری که هرگز نتوانسته بود با پیراهن 
پرسپولیس گل زنی کند، حاال در یک بازه زمانی 
کوتاه موفق به زدن دو گل برای این باشگاه شده 
اســت. مهدی قایدی، در فرم فوق العاده ای قرار 
دارد. او پاس هایــی می دهد که فراتر از ســطح 
همیشگی فوتبال ایران هستند. پسربچه کوچک 
دیروز، حاال در حال تبدیل شدن به یکی از بهترین 
ستاره های ایرانی است و با این روند، خیلی زود 
جایگاه خودش را در فوتبال اروپا پیدا خواهد کرد. 
شــیخ دیاباته دوباره به مسیر گل زنی برگشته و 
حاال پس از ۹۰ روز، توانسته در جریان بازی هم 
برای استقالل گل بزند. از عملکرد خیره کننده 
فرشید اسماعیلی هم نباید به سادگی عبور کنیم. 
بازیکنی که مدت زیادی را با افت و تنزل دست 
و پنجه نرم می کرد اما حاال توانســته در آسیا، 
قدم هایی رو به جلو بردارد و به همان فوتبالیست 
باکیفیتی تبدیل شود که استقاللی ها زمانی از او 
سراغ داشتند. فعال در آسیا، همه چیز به کام فرهاد 
و تیمش شده است. تیمی که با همین روند، اصال 
نگران مرحله گروهی لیگ قهرمانان نخواهد بود 
و برای درخشش در دور حذفی آماده خواهد شد. 
تیمی که در زمین از تعادل بسیار خوبی برخوردار 
است و تاثیر تمرین ها و نقشه های تاکتیکی در 
نحوه بازی اش کامال محســوس و مشخص به 

نظر می رسد. 

آخرین فردی که قبــل از محمود فکری 
چنین جمله ای را در فوتبال ایــران به زبان 
آورد، حمید درخشــان بود. مــردی که قویا 
اعتقاد داشت رفتن او، کوچک ترین کمکی به 
پرسپولیس نمی کند. با این وجود طالیی ترین 
بخش از تاریخ باشگاه درست بعد از جدایی این 
مربی ساخته شــد. قرمزها برای اولین بار در 
همه سال های حیات شان قهرمان چهار دوره 
متوالی رقابت های باشگاهی در ایران شدند و 
برای اولین بار در تمام تاریخ شان، حضور در 
فینال لیگ قهرمانان آســیا را تجربه کردند. 
موفقیت فراموش نشدنی پرسپولیس و قرار 
گرفتن استقالل در مسیر درست، بیشتر از هر 
چیزی یادآور یک حقیقت است. اینکه گاهی 
تنها کاری که باید برای پیشرفت انجام بدهي، 

خداحافظی با افرادی اســت که بار اضافه ای 
برای شانه های تان ســاخته اند. اینکه باید در 
اولین فرصت با »آدم اشتباهی« خداحافظی 
کنید و همین مساله به تنهایی می تواند شما 
را در شــرایط مطلوب و آرمانی قــرار بدهد. 
البته که اســتقالل با فرهاد، هنوز در اول راه 
است و هنوز باید کارهای زیادی انجام بدهد 
اما همین دو نمایش غرورآمیز آســیایی، به 
وضوح نشان می دهند که تیم چقدر با شروع 
فصل متفاوت شده و چطور یاد گرفته بدون 
ترس و وحشــت و برای لذت بردن، فوتبال 
بازی کند. تیمی که خیلی ها آن را از گروهش 
در آســیا می ترســاندند، حاال با دو پیروزی 
 متوالی اصلی ترین مدعی برای ســرگروهی 

به شمار می رود.

به استقبال هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا

غوغای قرمز!

استقالل متخصص گرفتن نفس حریف در آسیا

بفرماييد معجزه آقای فکری! 

نمی توان نگرانی عمیق 
طرفدارها از سرنوشت 

فوتبال را در این مورد پنهان 
کرد. چراکه این طرح، عمال 

تورنمنت معتبری مثل 
لیگ قهرمانان اروپا را از 
بین خواهد برد. در واقع 

با این رقابت، تیم های 
ثروتمند، ثروت بیشتری به 

دست می آورند و تیم های 
معمولی، راه های کسب 

درآمد را از دست می دهند
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