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زری فتحی: 
همه از قضاوتم شوکه شدند

زری فتحــی داور بین المللی فوتســال ایران 
یکشــنبه، دو خرداد به عنــوان داور دوم، دیدار 
تیم های ویتنام و لبنان را در مســابقات انتخابی 
جام جهانی مردان قضاوت کرد. او به همراه گالره 
ناظمی و ابراهیم محرابی افشار به عنوان سه نماینده 
ایران به مسابقات انتخابی دعوت شده اند و اکنون 
در  امارات حضور دارنــد. فتحی به تجربه قضاوت 
دیدار تیم های مردان اشــاره و بیان کرد:»تجربه 
بسیار دلچسب و خوبی است چون برای اولین بار 
در آسیا، یک داور خانم بازی مردان را قضاوت کرد، 
حتی در جلسه ای که داشتیم، گفتند زمانی که روز 
قبل از مسابقه اسامی داوران را اعالم کردیم، مربیان 
و سرپرستان تیم ها واکنش نشان دادند که چگونه 
یک داور زن می تواند بازی را قضاوت کند اما بعد از 
مسابقه خیلی شوکه و سورپرایز شده بودند که یک 

زن تا این حد خوب قضاوت می کند.«
او با بیان اینکه کاندیدای قضاوت در جام جهانی 
مردان است، ادامه داد:»برایم افتخار بزرگی است. 
ابتدا به ایرانی بودنم می بالم و تمام تالشم را می کنم 
تا قابلیت های زن ایرانی را به کل دنیا نشان بدهم 
که چگونه می تواند هم دوش با مردان از پس تمام 
سختی ها برآید و مثل آنها در یک عرصه بدرخشد. 
اینجا همه متعجب می شــوند که یک زن ایرانی 
به این خوبی قضاوت می کنــد، اما می خواهم این 

قابلیت ها را به تمام دنیا نشان بدهم.«
    

شانس هندبال براي جهاني شدن
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان آسیا قرار اســت از ۲۴ شــهریور تا سه مهر 
۱۴۰۰ به میزبانی کره جنوبی انجام شود. به گفته 
افســانه دهقانی نایب رییس زنان فدراســیون 
هندبال قرار است در این دوره از رقابت ها به جای 
سه تیم نخست ۶ تیم اول آسیا سهمیه حضور در 
رقابت های قهرمانی جهان را به دست آورند. این 
افزایش سهمیه آسیا در جهان به نفع هندبال زنان 
ایران است و امکان دارد تیم ملی زنان که در دوره 
قبل این مســابقات در ژاپن به مقام ششم رسیده 
بود با حضور در این دور از رقابت ها نیز جواز حضور 
در قهرمانی جهان را به دست آورد. البته تیم ملی 
هندبال زنان ایران بعد از مسابقات قهرمانی آسیا 
ژاپن در سال ۹۷ دیگر تشکیل نشد. در حال حاضر 
نیز تکلیف کادر فنی و اسامی تیم ملی زنان مشخص 
نیست. فدراسیون هم هنوز تصمیم نگرفته که تیم 
ملی را به این رقابت ها اعزام کند. باید دید فدراسیون 
از این فرصت استفاده خواهد کرد و یا با غیبت زنان 
در مسابقات قهرمانی آسیا حسرت رسیدن زنان 

ایران به قهرمانی جهان را دوچندان خواهد کرد.
    

دوچرخه در مجمع پرحاشيه
انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری 
در حالی امروز )چهارشــنبه( برگزار می شــود 
که وزارت ورزش و اهالی این رشــته رودرروی 
هم قرار دارند. بعد از دلخوري هــاي هیات ها از 
مهدي علي نژاد که دو ســال پیش در واکنش به 
درخواست شــان براي افزایش بودجه گفته بود 
رشــته اي که نمي تواند یک برنــز در بازي هاي 
آسیایي بیاورد، چطور افزایش بودجه مي خواهد 
ناراحت بودند، این بار هم اختالف شان با وزارت 
ورزش به اوج رسید. چراکه در حالی که 5، ۶ نفر 
از جامعه دوچرخه ســواری براي مجمع ریاست 
فدراسیون ثبت نام کرده بودند، هیچ کدام تایید 
صالحیت نشدند. گفته می شــود از میان چهار 
نامزد انتخابات یک نفر به عنــوان گزینه وزارت 
ورزش شناخته می شود. برهمین اساس روسای 
هیات های استانی گارد ســختی مقابل او دارند. 
البته این فــرد اقدامات عجیبــی تاکنون انجام 
داده که نمونه اش دعوت از روسای هیات ها برای 
مذاکره در تهران بوده است. این فرد در فدراسیون 
نیز به عنــوان مشــاور حضــور دارد و داوری، 
سرپرست فدراسیون گفته که او کارهای ساخت 
ســاختمان نیمه کاره را دنبال می کند؛ در حالی 
تغییر چندانی در ســاختمان جدید فدراسیون 
بعد از رفتن قمــری، رییس قبلی ایجاد نشــده 
است. همچنین بســیاري از روساي هیات هاي 
استاني و اهالي این رشته معتقد اهستند وزارت 
ورزش در حال مهندسی مجمع است و چینش 
اعضا چنین موضوعی را نشــان می دهد. در هر 
 حال باید دید چه کســي به عنوان رییس جدید 

انتخاب مي شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سرانجام فهرست نهایی تیم 
ملی برای برگــزاری چهار دیدار 
سرنوشت ســاز از مرحلــه اول 
مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا 
اعالم شد. برخالف گمانه زنی های 
روزهای گذشــته، این فهرست 
غافلگیری های پرشماری نداشت 
و اســکوچیچ تقریبا توانست با 
اعالم نام این 26 بازیکن، همه را 
راضی نگه دارد. مهم تر از انتخاب 
این نفرات برای حضور در اردو اما 
نحوه چینش آنها در ترکیب تیم 
ملی است. اســکوچیچ به خوبی 
می داند که تیم ملــی روبه روی 
رقبای سرســختی مثل عراق و 

بحرین، هیچ فرصتی برای اشتباه 
کردن نخواهد داشت.

    
 خط دروازه؛

 کارآگاه گجت وارد می شود
چهار دروازه بــان در اردوی تازه تیم 
ملی برای قرار گرفتن روی خط دروازه 
با هم رقابــت خواهند کــرد. علیرضا 
بیرانوند از آنتــورپ بلژیک به تیم ملی 
ملحق شــده و امیر عابدزاده هم پس از 
فصل فوق العاده اش در پرتغال، به اردو 
فراخوانده شده است. اسکوچیچ از بین 
گلرهای لیگ برتری، روی پیام نیازمند 
نگاه ویــژه ای دارد. البته ممکن اســت 
مصدومیت رشید مظاهری هم در این 
موضوع بی تاثیر نباشد. سرمربی کروات 
همچنان طرفدار حامد لک نیســت و 

تا امروز هرگز ســنگربان پرسپولیس را 
به اردو دعوت نکرده اســت. نفر چهارم 
فهرســت گلرهای تیم ملی، ظاهرا بر 
اساس درخشش در لیگ قهرمانان آسیا 
انتخاب شده است. محمدرضا اخباری، 
آماده ترین گلر ایرانی رقابت های مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان بــود. »کارآگاه 
گجت« تبریزی ها بعد از مدت ها به تیم 
ملی برگشت تا به یکی از غافلگیری های 

فهرست جدید دراگان تبدیل شود.
 خط دفاعی؛ 

این فهرست بین المللی! 
هشت بازیکنی که به عنوان مدافع 
به اردوی جدید تیم اســکوچیچ دعوت 
شــده اند، در هفت کشور مختلف توپ 
می زنند و تجربه بســیار خوبی دارند. 
محمدحسین کنعانی زادگان و دانیال 

اســماعیلی فر از لیگ برتر ایران به اردو 
رســیده اند. شــجاع خلیل زاده هم از 
لیگ قطر در اردو حضور دارد و مرتضی 
پورعلی گنجی از چین راهی اردوی تیم 
ملی شده است. مجید حسینی از ترکیه، 
میالد محمدی از بلژیک، جعفر سلمانی از 
پرتغال و صادق محرمی در کرواسی، دیگر 
مدافعان حاضر در اردو خواهند بود. غیبت 
رامین رضاییان، مساله مهمی در مورد 
سمت راست خط دفاعی تیم ملی است. 
بعضی ها مسائل انضباطی را دلیل این 
اتفاق می دانند اما عده ای هم معتقدند که 
دراگان اساسا به رامین و سبک بازی اش 
عالقه مند نیست. حضور جعفر سلمانی و 
دانیال اسماعیلی فر در اردوی تیم ملی 
نیز در نوع خــودش جالب توجه به نظر 
می رسد. اسکوچیچ برای سمت راست 

خط دفاعی، به وریــا غفوری هم اعتقاد 
ندارد و ترجیح می دهد از نفرات جوان تر 

در این بخش از زمین استفاده کند.
 خط هافبک؛ 

در تسخیر پرسپولیسی ها! 
آن چه در مورد خــط میانی مدنظر 
دراگان اســکوچیچ جالب توجه به نظر 
می رســد، حضور پرشــمار مهره های 
پرسپولیسی است. احمد نوراللهی، کمال 
کامیابی نیا، مهدی ترابی و وحید امیری 
نیمی از فهرست هشت نفره هافبک های 
تیم ملی را بــه خودشــان اختصاص 
داده اند. مهره هایــی که روزهای خوبی 
را در پرسپولیس پشت سر می گذارند. 
علی قلی زاده نیز از شــالروا به تیم ملی 
خواهد رســید. بازیکنی که به تازگی 
یک فصل درخشان را در فوتبال بلژیک 
تمام کرده اســت. احســان حاج صفی 
همچنان کاپیتان تیم ملی خواهد بود 
و ســعید عزت اللهی هم پس از غیبت 
در چند اردو، دوباره برای تیم ملی توپ 
می زند. اسکوچیچ سامان قدوس را هم 
از برنتفورد به تیم ملی دعوت کرده است. 
خط هافبک جذاب تیم ملی، چند غایب 
مهم هم دارد. اسکوچیج در این اردو روی 
نام امید ابراهیم قلم قرمز کشیده است. به 
نظر می رسد دوران حضور اشکان دژاگه 
و مسعود شجاعی هم در تیم ملی دیگر 

رسما تمام شده است. 
این وسط، غیبت هافبک های فانتزی 
و خالق در خط هافبک کمی احساس 
می شود. شــاید دعوت از بازیکنی مثل 
سروش رفیعی، می توانست اثرات این 
اتفاق را کم کند اما اســکوچیچ شاگرد 
قدیمی اش در باشگاه فوالد را به تیم ملی 
دعوت نکرد. فرامــوش نکنیم که علی 
کریمی هم به دلیل مصدومیت، شانس 

حضور در این اردو را از دست داده است.

مهاجم ها؛ آقای گل ها به خط شدند
ترکیب خــط حمله تیــم ملی در 
فهرســت تازه، یک ترکیب کهکشانی 
اســت. از مهدی طارمی که موثرترین 
بازیکن لیگ پرتغال بوده تا سردار آزمون 
که توانسته بهترین بازیکن لیگ روسیه 
شــود. علیرضا جهانبخش هم با وجود 
نیمکت نشینی در برایتون، هنوز مهره 
بســیار مهمی برای تیم ملی به شمار 
می رود. کریم انصاری فرد هم از یونان به 
فوتبال ایران اضافه می شود و کاوه رضایی 
از بلژیک به این اردو خواهد رسید. لیگ 
برتر ایران هم در فهرست مهاجم ها یک 
نماینده دارد و آن، مهدی قایدی است. 
ستاره ای که توانسته یک فصل رویایی 
را در ترکیب آبی های پایتخت ســپری 
کند و بدون تردید شایستگی زیادی برای 
حضور در اردوی تیم ملی دارد. ساسان 
انصاری که چند بار بــه اردوی تیم ملی 
دعوت شده بود، طبیعتا نمی تواند در بین 
این نفرات جایی برای خودش دست و پا 
کند. سجاد شهباززاده هم با وجود آقای 
گلی لیگ برتر، جایی در فهرست اسکو 
ندارد. اسکوچیچ از اللهیار صیادمنش هم 
برای این اردو دعوت نکرده است. چراکه 
نفرات حاضر در فهرست، آماده تر از فرم 

فعلی این بازیکن به نظر می رسند.

نگاهی به فهرست تازه اسکوچیچ برای تیم ملی

رضایت 99 درصدی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

فوتبال برای گسترش »نفرت« در جهان به وجود نیامده، 
فوتبال برای نمایش »خشــونت« ایجاد نشــده، هدف ایجاد 
فوتبال، حتی برچسب زدن روی »تفاوت ها« نبوده است. اگر 
قرار است از فوتبال »لذت« نبریم، دیگر هیچ چیزی در مورد 
این ورزش معنا ندارد و این درســت همان چیزی است که در 
فوتبال ایران فراموش اش کرده ایم. برای پی بردن به مهم ترین 
»ظرافــت« فوتبال ایران بــا آن چه در اروپــا می گذرد، فقط 
کافی است به چند ماجراي خاص در »۲۴« ساعت از بهترین 
لیگ های فوتبال دنیا نگاه کنیم. بی جهت نیســت که فاصله 
فوتبال  ما با این لیگ ها، به اندازه چند سال نوری زیاد شده است.

انگلیس، شکوه خداحافظی!
سرمربی موفق ولوورهمپتون با وجود نتایج خوبی که این 
سال ها به دســت آورده بود، تصمیم گرفت به صورت رسمی 
از این تیم جدا شــود. دیدار این هفته، آخرین مســابقه نونو 
اسپریتو سانتو بود اما هواداران باشــگاه وولوز که از تصمیم او 
شوکه شده بودند، نه به سراغ کامنت های توهین آمیز رفتند 

و نه مطلبی علیه او منتشــر کردند. آنها به تصمیم ســرمربی 
پرتغالی »احترام« گذاشــتند و حتی بیرون ورزشگاه او را به 
خاطر زحماتش مورد تشویق قرار دادند. هواداران سیتی هم 
برای خداحافظی آگرو »کوالک« کردنــد. تقریبا همه جای 
شهر، بنرهایی در قدردانی از این بازیکن دیده می شد. قبل از 
شروع آخرین بازی فصل تیم قهرمان، تک تک نفرات هر دو تیم 
برای ستاره آرژانتینی تونل زدند و سرخیو با زدن دو گل، یک 
پایان درخشان را در فوتبال جزیره پشت سر گذاشت. اگر تصور 
می کنید انگلیسی ها تنها برای مهره هایی که دوران اوج شان 
سپری شده چنین کاری می کنند، سخت در اشتباه هستید. 
با وجود پاسخ منفی »واینالدوم« به پیشنهاد تمدید قرارداد با 
لیورپول، یورگن کلوپ برای این بازیکن سنگ تمام گذاشت 
و در آخرین کنفرانــس خبری فصل، به شــدت به تمجید از 
این ســتاره پرداخت. موضوع فقط به خود بازیکن و یا باشگاه 
برنمی گردد. قدردانی یک فرهنگ عمومی در فوتبال انگلیس 
است و اگر نبود، همه ستاره های آرسنال برای خداحافظی با 
مدافع پراشتباهی مثل داوید لوییز، صف تشکیل نمی دادند و 
مراسم برگزار نمی کردند. تماشــای این صحنه ها در بهترین 
لیگ دنیا، ثابت می کند که چرا چنیــن لقبی برای لیگ برتر 

انگلیس در نظر گرفته شده است.
ایتالیا؛ هوادار همیشگی

هواداران میالن در شــروع این فصل، به قهرمانی تیم شان 

امید داشتند و مشغول رویا بافتن در مورد تصاحب جام قهرمانی 
بودند اما هفته آخر سری آ در حالی آغاز شد که قهرمانی اینتر 
کامال مسجل شده بود و میالن با اختالف در رده سوم جدول 

حضور داشت. 
با این وجود طرفداران میالن درســت به اندازه اینتری ها 
برای تیم شــان دور هم جمع شــدند و اتوبوس روسونری را با 
موجی از تشویق ها به برگامو فرستادند. آنها ثابت کردند که قرار 
نیست فقط طرفدار تیم »قهرمان« باشند. میالن پیولی همه 
انتظارها را برآورده نکرد اما حداقل توانست به لیگ قهرمانان 
اروپا برسد. آنها فصل را باالتر از تیم پرمهره ای مثل یوونتوس به 
انتها رساندند و این، خودش یک موفقیت بزرگ برای این تیم 
محسوب می شــد. تیمی که حاال دوباره در شب های حساس 

لیگ قهرمانان دیده می شود.
آلمان؛ این یعنی کالس

مهم نیست که طرفدار بایرن مونیخ باشیم یا نه، در هر صورت 
آ نها یک باشــگاه فوق العاده حرفه ای و غبطه برانگیز هستند. 
بایرن با هانسی فلیک دوباره قهرمان بوندس لیگا شد و مانوئل 
نویر به جای باالی سر بردن جام قهرمانی، تصمیم گرفت جام را 
به مهره هایی تحویل بدهد که آخرین بازی شان را برای مونیخ 
انجام می دادند. ستاره ای مثل داوید آالبا با وجود اصرار سران 
بایرن، حاضر به تمدید قراردادش نشد و تصمیم گرفت به رئال 
مادرید برود اما باشگاه برای این بازیکن هم سنگ تمام گذاشت 

و همه جوره به حمایت از او پرداخت. همه می دانند که فلیک با 
حسن صالح حمیدزیچ اختالف نظر جدی دارد اما حتی این دو 
نفر هم در روز پایانی کنار هم ایستادند و خیلی خوش و خرم، به 
دوربین ها لبخند زدند. تمام ماجراهای مراسم جشن قهرمانی 
باواریایی ها، دلچسب و حرفه ای بود اما همه اتفاقات جذاب این 
هفته بوندس لیگا را نمی توان در همین مسابقه خالصه کرد. در 
دیدار تیم های دورتموند و لورکوزن، الرس بندر برای دقایقی 
به زمین آمد تا آخرین بازی اش را انجام بدهد. در همین لحظات 
لورکوزن صاحب یک فرصت گل زنی خوب شد و رومان بورکی 
هیچ حرکتی انجام نداد تا بندر بتوانــد در آخرین بازی دوران 
فوتبالش گل بزند. اتفاقی که تماشایش برای طرفداران فوتبال 

ایران، شبیه یک رویای دست نیافتنی است.
فرانسه؛ خبری از توهم نیست

در فوتبال فرانسه هم، ســرانجام این لیل بود که توانست 
طلســم قهرمانی های پیاپی پی اس جی را باطــل کند. این 
اتفاق رخ داد اما هیچ کس، موفقیت این تیم را زیر سوال نبرد. 
پاریسی ها زودتر از همه حقیقت را پذیرفتند و اعتراف کردند 
که لیل با شایستگی قهرمان شده است. عادت زیر سوال بردن 
موفقیت ها هرگز در این لیگ وجود نداشته است. همان طور که 
در فصل های قبلی هم پی اس جی پس از فتح لیگ با اتها م های 
ریز و درشــت روبه رو نمی شــد و ناچار نبود مدام با موجی از 

دشمنی مقابله کند.

ذوب آهن و صنعت، قربانیــان محبوب این 
هفته ســرخابی ها بودند. دو تیم کــه در خانه، 
روبه روی پرسپولیس و استقالل شکست خوردند 
و زمین مسابقه را بدون امتیاز ترک کردند. آن چه 
در جریان این دو نبرد معوقه لیگ برتر بیشــتر 
از هر چیزی به چشــم آمد، تعویض های خوب 
دو ســرمربی بود. یحیی از یک طرف، توانست 
جهت بازی را به سود تیمش تغییر بدهد و فرهاد 
مجیدی از طرف دیگر، روند مسابقه را به خوبی 
عوض کرد. در اصفهان، پرسپولیســی ها تا یک 
قدمی شکســت پیش رفتند. آنها روی اشتباه 
مهلک حامد لک در نیمــه اول، بازنده بودند و با 
شرایط نگران کننده ای به رختکن رفتند اما یحیی 
گل محمدی به خوبی توانست مدیریت اوضاع را 
در دست بگیرد. اولین تعویض بسیار موثر او، وارد 

کردن مهدی عبدی به جای عیسی آل کثیر به 
زمین مسابقه بود. عیسی قبال در بازی های بزرگ 
به اندازه کافی درخشیده و خودی نشان داده و 
برای نبردهای معمولی تر، مهره پرانگیزه ای مثل 
عبدی می تواند کارایی بیشــتری داشته باشد. 
عبدی برای مدت زیادی دور از ترکیب تیم بود و 
حاال در این فرصت ۴5 دقیقه ای، تشنه گل زنی به 
نظر می رسید. او از همین فرصت به خوبی استفاده 
کرد و توپ را از خط دروازه ذوبی ها عبور داد. قبل 
از مهدی، پرسپولیس یک مهره تعویضی گل زن 
دیگر هم داشت. شهریار مغانلو هم مسابقه با ذوب 
را از روی نیمکت شروع کرد و توانست گل مساوی 
را وارد دروازه حریف کند. ۲3 هفته از لیگ برتر 
بیستم گذشته و سرخپوشان در این فصل فقط 
یک بار شکست خورده اند. آنها در لیگ هجدهم 

هم چنین آماری داشتند و حاال می خواهند این 
آمار درخشان را تا آخرین هفته لیگ برتر حفظ 
کنند. در آبادان هم پسران فرهاد، به یک پیروزی 
مهم رسیدند تا به رده سوم جدول رده بندی لیگ 
برتر برگردند. این بازی جنجال های داوری خاص 
خودش را هم داشت. با این وجود شاید بهتر است 
اعضای کادر فنی استقالل تمرکزشان را از روی 
این موضوع بردارند و بیشــتر روی خود فوتبال 
تمرکز کنند. این بازی یــک پایان خوش برای 
آبی ها داشت و آن، اولین گل فصل آرمان رمضانی 
بود. بازیکنی که در لباس پرسپولیس نتوانسته 
بود حتی یک گل به ثمر برســاند، حاال یک گل 
مهم سه امتیازی برای آبی ها زد و جلوی توقف 

این تیم در آبادان را گرفت. 
هواداران فوتبال در ایران، به یحیی و فرهاد 
امید زیادی دارند. دو مربی مستعد که می توانند 
کارهای بزرگی برای ایــن فوتبال انجام بدهند. 
هر دوی آنها با کمی تجربه و بلوغ بیشتر، شانس 
تصاحب نیمکت تیم ملی را هم خواهند داشت. 
برای سال ها خبری از مربیان ایرانی در اطراف تیم 

ملی نبوده و شاید یکی از این دو نفر به این طلسم 
پایان بدهد. هنوز زود است که بخواهیم آنها را در 
چنین جایگاهی ببینیم. حتی مقایسه بین این دو 
نفر به صورت جزئی هم چندان درست نیست. 
چراکه گل محمدی تجربه بیشــتری نسبت به 

فرهاد دارد و جام های زیادی هم به دست آورده 
است. اما در یک مورد، هیچ تردیدی وجود ندارد 
و آن این است که فرهاد و یحیی، بهترین مربیان 
استقاللی و پرسپولیسی حال حاضر فوتبال ایران 

به شمار می روند.

هنری که جایش در فوتبال ایران خالی است

لذتی که حرفش بود...

دو مربی و چند تعویض دلچسب

به شما اميدواریم!

محمدرضا اخباری، 
آماده ترین گلر ایرانی 

رقابت های مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان بود. »کارآگاه 

گجت« تبریزی ها بعد از 
مدت ها به تیم ملی برگشت 
تا به یکی از غافلگیری های 

فهرست جدید دراگان 
تبدیل شود
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