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پل بزرگ آسيايي براي فوتبال زنان

افسانه چترنور فوتبالیست ۲۲ ساله زنجانی و 
خانم گل سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان 
كه با شهرداري سیرجان عنوان قهرماني را به دست 
آورد، با اين قهرماني فرصت حضور در اولین دوره 
جام باشگاه های زنان آسیا را هم كسب كرده است. 
چترنور با بیان اينکه همیشه در زندگی هدف دارد، 
گفت:»همیشه در حال ترســیم افق و چشم انداز 
برای زندگی ام هســتم و دوســت دارم به اهدافم 
برسم. فکر می كنم آنقدر تالش كرده و در اين راه 
سختی كشیده ام كه امروز شاهد موفقیت خودم 
هستم.« او در مورد قهرمانی تیم سیرجان در لیگ 
برتر فوتبال زنان گفت:»همراه با تیم سیرجان سال 
۹۴ هم قهرمان لیگ شده بوديم اما قهرمانی امسال 
با وجود شیوع كرونا خیلی سخت تر به دست آمد. 
عالوه براين نزديک بودن رقبا و حساسیت مرحله 
پايانی اين قهرمانی را دلچسب تر كرد.« چترنور در 
مورد خانم گلی خود گفت:»برای ســومین سال 
متوالی است كه جزو ســه نفر اول جدول گل زنان 
هستم اما اين دوره با وجود مصدومیتی كه داشتم، 
تالش كردم تا فاصله ام با رقبايم بیشتر شود كه به 
لطف خدا و كمک هم تیمی هايم به آن دست پیدا 
كردم. ۲۲ ساله و در آغاز راه هستم، بايد بتوانم مسیر 
پیشرفت بهتری را طی كنم. آرزو دارم لژيونر شوم و 
نماينده ايران در سطح اول فوتبال زنان دنیا باشم.« 
او  به حضور تیم سیرجان در جام باشگاه های زنان 
آسیا اشــاره و بیان كرد:»در شرايطی كه تیم ملی 
بزرگساالن ما از رنکینگ فیفا خارج شده است، اين 
خبر مسرت بخش ترين خبری بود كه به فوتبال 
زنان داده شد. مطمئن هســتم كار سختی پیش 
رو داريم اما تمام تالش مــان را می كنیم تا نتايج 
خوبی بگیريم.« او افزود:»اين مسابقات برای اولین 
بار در آسیا برگزار می شود و پل بزرگی برای ديده 
شدن بیشتر زنان فوتبالیست ما در دنیا است، حتی 
بازيکنان ما می توانند با نمايش خوب پیشنهادهای 
مالی خوبی برای لژيونر شــدن داشــته باشند.« 
چترنور در پايان عنــوان قهرمانی لیگ را به مردم 
سیرجان تقديم كرد و گفت:»آنها در اين سال ها 

بزرگ ترين حامی ما بوده اند.«
    

ميزباني مهم آسيايي هندبال 
چندی پیش فدراسیون هندبال ايران با ارسال 
نامه ای به كنفدراسیون هندبال آسیا آمادگی خود 
را برای میزبانی بیستمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی مردان آسیا رســما اعالم كرد و با توجه 
به اهمیت اين مســابقات و صعود چهار تیم برتر 
اين رقابت ها به مســابقات جهانی ۲0۲3 سوئد 
و لهستان، مسئولین فدراســیون هندبال ايران 
رايزنی های فشــرده خود را جهت اخذ میزبانی 
مهم ترين و معتبرترين مســابقات هندبال آسیا 
ادامه دادند. پــس از تماس هــا و پیگیری های 
مسئوالن فدراســیون هندبال ايران با مقامات 
آسیايی، ظهر روز گذشته سه شنبه 17 فروردين 
1۴00، فدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه ای 
به طور رسمی ايران را به عنوان میزبان بیستمین 
دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا و 
انتخابی مسابقات جهانی ۲0۲3 سوئد- لهستان 
معرفی كرد. براســاس برنامه اعالم شــده اين 
رقابت ها در ژانويه ۲0۲۲ )دی ماه 1۴00( برگزار 

خواهد شد.
    

اكبري و تندروان كمك هاي 
ايراني آلكنو

اردوهای تیم ملی والیبال ايران از 11 فروردين 
سال جاری آغاز شده اســت. »والديمیر آلکنو« 
ســرمربی تیم ملی والیبال ايران قــرار بود از ۲۲ 
فروردين در اردوها حاضر شــود امــا بنا بر داليل 
شخصی با تاخیر چند روزه و ۲۶ فروردين در ايران 
حضور خواهد داشت. محمدرضا تندروان، پیمان 
اكبری، رحمان محمدی راد و سعید رضايی چهار 
مربی ايرانی دعوت شــده به اردوهــای تیم ملی 
بودند. محمدی راد از ابتــدا از حضور در اردوهای 
ملی انصراف داد تا عظیم جزيده، مربی موفق تیم 
شهرداری گنبد وارد اردوها شود. با آغاز اردوهای 
ملی سعید رضايی در تمرينات حاضر نشد و پاسخ 
فدراســیون را نیز نمی دهد. ايــن احتمال وجود 
دارد با توجه به حضور پیمان اكبری و محمدرضا 
تندروان به عنوان دســتیاران ايرانی »الکنو« در 
المپیک توكیو، رضايی ديگر تمايلی برای حضور 

در اردوهای ملی نداشته باشد.

خبر ورزشی

آریا طاری

دومین شب از مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانــان اروپا، با دو 
مســابقه فوق العاده حســاس و 
تماشــایی دنبال خواهد شــد. 
جدال هایی در استادیوم آلیانزآره نا 
در آلمان و رامون سانچز پیزخوان 
در اسپانیا. شاید همه انتظار داشتند 
که بایرن و پی اس جی، بخشــی از 
این مرحله لیگ قهرمانان باشند 
و بتوانند به راحتی خودشان را به 
این نقطه برسانند اما کم تر کسی 
توقع داشت پورتو و چلسی از پس 
یووه و آتلتی بربیایند و راه شان را 

به سمت این مرحله هموار کنند. 
حاال همه چیز برای انجام دو جدال 
دیدنی مهیا به نظر می رســد. دو 
رقابت تماشــایی که پیش بینی 
کردن نتیجه شان، اصال کار ساده ای 

نخواهد بود.
    

 اپیزود اول؛ خیلی زود
 به هم رسیدیم! 

هنوز زمان زيــادی از فینال فصل 
گذشــته لیگ قهرمانان سپری نشده 
و دو تیم فینالیســت حاال بــار ديگر به 
هم برخــورد كرده اند. جــدال بايرن و 
پی اس جی اين بار خیلی زودتر از ديدار 
نهايی رقم خواهد خورد. تیم پاريســی 

در مرحله قبلی، بارســلونا را به راحتی 
از پیش رو برداشــت و بايرن هم بدون 
هیچ دردسری از ســد التزيو گذشت. 
آنها در شرايطی به هم برخورد كرده اند 
كه هر كــدام انگیزه های زيــادی برای 
اين جــدال دارند. پاريس آماده اســت 
تا انتقام فینال قبلــی را از بايرن بگیرد و 
مونیخی ها نیز می خواهند به همه نشان 
بدهند كه هنوز تیم شــماره يک قاره 
اروپا هستند. تیم فلیک در بوندس لیگا 
فاصله چندانی با قهرمانی ندارد اما تیم 
پوچتینو در فرانسه، پشت سر لیل قرار 
گرفته و نتايج دلچسبی به دست نیاورده 
است. مهم ترين اتفاق اين مسابقه بدون 
شک غیبت رابرت لواندوفسکی است. 

ســتاره ای كه بهترين روزهای دوران 
فوتبالش را ســپری می كند و غیبت او 
تاثیر زيادی در نحــوه بازی مونیخی ها 
خواهد داشــت. پوچتینو البته تاكید 
كرده كه قــدرت بايرن بــا نبودن يک 
ستاره، تحت تاثیر قرار نمی گیرد و اين 
تیم همچنان از نفرات فوق العاده ای در 
تركیبش برخوردار است. بايرن در شب 
غیبت بهترين ستاره اش، احتماال در خط 
حمله از تركیب مولــر، كومان، گنبری 
و چوپو موتینگ اســتفاده خواهد كرد. 
چوپو فصل گذشته در لیگ قهرمانان در 
عضويت همین باشگاه پی اس جی قرار 
داشت. در مقابل انتظار می رود آنخل دی 
ماريا، نیمار، امباپه و مويزه كین همگی در 

تركیب اصلی باشگاه پاريسی به میدان 
بروند. اين دهمین تقابــل اروپايی دو 
باشگاه به شــمار می رود و جالب است 
كــه در 10 تقابل قبلی، ســهم پاريس 
پنج پیروزی و سهم بايرن چهار برد بوده 
است. پاريس در همه تاريخش نتوانسته 
هیچ كدام از رقبای اروپايــی را به اندازه 
بايرن شکست بدهد. تیم فرانسوی يک 
آمار حیرت انگیز هم در لیگ قهرمانان 
اروپا دارد. اين تیم در ۴3 بازی اخیرش 
در لیگ قهرمانان فقط يک بار موفق به 
گل زنی نشده و عجیب اينکه همان يک 
مسابقه مقابل بايرن مونیخ اتفاق افتاده 
است. در حقیقت بايرن تنها تیمی است 
كه توانســته در ۴3 بازی اخیر پاريس 
در لیگ قهرمانــان، دروازه اش را روی 
اين تیم بســته نگه دارد. تیم فلیک هم 
با ركورد استثنايی 18 برد و يک مساوی 
در 1۹ مسابقه اخیرش در لیگ قهرمانان، 

مهیای جدال بزرگ امشب خواهد شد.
اپیزود دوم: برخورد 

شگفتی سازها
البتــه كــه نمی توان ســتاره های 
گرانقیمت تیم متمولی مثل چلسی را 
با نفرات تیمی مثل پورتو مقايسه كرد 
اما نمی توان انکار كرد كه موفقیت تیم 
توخل برای حذف تیم سیمئونه از لیگ 
قهرمانان با توجه به شروع ناامیدكننده 
اين فصل چلســی، چیزی به جز يک 
شــگفتی نبود. در نتیجه هر دو تیم اين 
جدال، به نوعی شگفتی ســاز هستند. 
كاری كــه تیم كنسیســائو در مرحله 
قبلی انجام داد، به معنای واقعی كلمه 
حیرت انگیز بود. آنها با يک نمايش كامال 
برتر، در ديدار رفت يوونتوس را شکست 
دادند و در ماراتن 1۲0 دقیقه ای مسابقه 
برگشت هم درخشــان ظاهر شدند تا 
كريس رونالدو و تیمش را از جدول لیگ 
قهرمانان خارج كنند. خبر بد امشــب 
برای هــواداران فوتبال ايــران، غیبت 

مهدی طارمی برابر چلسی است. مهدی 
امشب می توانست اولین ستاره ايرانی 
تاريخ باشــد كه در يک چهــارم نهايی 
لیگ قهرمانان به صورت ثابت به میدان 
می رود اما اخراج بدموقع او مقابل يووه، 
موجب محرومیتش در جدال اين هفته 
شد. با اين حال او اين عنوان ارزشمند را 
در جدال برگشت دو تیم به دست خواهد 
آورد. چلسی با توخل، اين اواخر بی نهايت 
آماده نشان داده اما نبايد آخرين بازی آنها 
قبل از جدال با پورتو در انگلیس را ناديده 
بگیريم. جايی كه آنها با اخراج زودهنگام 
تیاگو سیلوا، با پنج گل مقابل وست بروم 
تحقیر شدند. در هشــت تقابل اروپايی 
گذشته با چلسی، پورتو فقط دو بار برنده 
بوده و پنج بار شکست خورده است. اگر 
چلسی امشب برنده باشد، توماس توخل 
به دومین مربی تاريخ باشــگاه تبديل 
می شود كه در سه تجربه اول اروپايی با 
اين تیم صاحب پیروزی شده است. روی 
كاغذ، پورتو میزبان اين مسابقه به شمار 
می رود اما به دلیل مســائل مربوط به 
ويروس كرونا و شرايط نامطلوب پرتغال، 
اين مســابقه در ورزشگاه رامون سانچز 
پیزخوان در كشور اسپانیا برگزار خواهد 
شد. استاديومی كه در حقیقت ورزشگاه 
اختصاصی باشگاه سويا به شمار می رود.

به استقبال شب توفانی فوتبال اروپا

فینال تکراری؛ رویای بی تکرار! 

اتفاق روز

چهره به چهره

هنوز زمان زيادی از حضور شــهاب الدين عزيزی خادم در 
كرسی رياست فدراسیون فوتبال سپری نشده و طبیعتا هنوز 
نمی شود قضاوت دقیقی از عملکرد او در قامت ريیس مهم ترين 
نهاد فوتبال ايران داشت اما حقیقت اين است كه »انتخاب« های 
او در روزهای گذشته برای تیم ملی، حتی ذره  ای امیدواركننده 
به نظر نمی رسند. انتخاب محمود رضايی به عنوان مدير رسانه ای 
تیم ملی، يکی از اولین تصمیم هــای عزيزی خادم بود. رضايی 
شايد با اين موقعیت بیگانه نباشــد و شايد تجربه بسیار زيادی 

برای اين جايگاه داشته باشد اما او در دو دهه گذشته همواره در 
اطراف تیم ملی بوده و مستندهای زيادی هم از بازی های اين تیم 
ساخته است. به نظر می رسد تیم ملی در اين مقطع به چهره های 
جوان تر و تازه نفس تری نیاز داشت. به ويژه در عصری كه فعالیت 
در شبکه های اجتماعی در آن از همیشه مهم تر شده و هر كسی با 

زير و بم كار در اين شبکه ها آشنا نیست. 
شايد بتوان با اغماض از اين انتخاب گذشت اما انتخاب بعدی، 
اصال جای دفاع باقی نمی گذارد. انتخاب عجیب سرپرست تیم 
ملی، سروصدای زيادی در فضای فوتبال ايران به پا كرده است. 
معلوم نیست »مجتبی خورشیدی« بر اساس چه معیارهايی اين 
جايگاه مهم را به دست آورده و قرار است از اين پس روی نیمکت 
تیم ملی حضور داشته باشد. او كه ســابقه »يک روز« هدايت 
باشگاه ماشین سازی را بر عهده دارد، برای ۹۹ درصد اهالی فوتبال 

ايران اصال يک چهره شناخته شده محسوب نمی شود. خیلی از 
هواداران تیم ملی حتی يک بار هم اسم خورشیدی را نشنیده اند. 
كسی كه در جايگاه سرپرستی تیم ملی حضور پیدا می كند، در 
درجه اول بايد به زبان انگلیسی مسلط باشد تا در اردوها مشکلی 
برای اين تیم به وجود نیايد اما بعید است خورشیدی از چنین 

فاكتوری برخوردار باشد. 
عزيزی خادم با اين انتخاب، نشان داد كه اصال تفاوتی با مديران 
قبلی ندارد و راه همان مديران را در فدراســیون طی می كند. 
انتخاب يک نفر مثل خورشیدی برای حضور در تیم ملی، هیچ 
نسبتی  با شــعارها و وعده های انتخاباتی عزيزی خادم ندارد. 
مديری كه در وعده هايش يک مشــت اصطالح انگلیسی مثل 
»تکنیکال منیجر« را مدام تکرار می كرد اما در عمل، به ســراغ 
انتخاب هايی رفت كه حتی از انتخاب های دوران كفاشــیان و 

تاج هم ناامیدكننده تر بودند. تیم ملی در مرحله مقدماتی جام 
جهانی، روزهای بسیار سختی را در پیش خواهد داشت. ايران دو 
ديدار حساس، تعیین كننده و كلیدی را روبه روی عراق و بحرين 
در پیش دارد و برای رسیدن به جام جهانی، بايد اوضاعی بحرانی 
را كنار بزند اما گزينه هايی به لطف آقای ريیس به نیمکت اين 
تیم اضافه می شوند كه فقط وزن اين نیمکت را پايین و پايین تر 
می آورند. عزيزی خادم به راحتی می توانست از يک پیشکسوت 
موجه در اين جايگاه استفاده كند و يک چهره مقبول را در اين 
موقعیت قرار بدهد اما ظاهرا درســت مثل همیشه در فوتبال 
ايران، مسائل غیرفنی در انتخاب افراد برای سمت های مختلف به 
مراتب مهم تر و اثربخش تر از مسائل فنی هستند. عزيزی خادم با 
اين انتخاب ها، ثابت كرد كه هنوز فاصله بسیار زيادی با يک مدير 

ايده آل برای تشکیالت فوتبال ايران دارد.

آریا رهنورد

سپاهان با شکست دادن ســايپا، فاصله اش را 
با پرســپولیس در صدر جدول به عدد دو رساند. 
حاال ديگر آنها نه فقط به خاطر تفاضل گل، بلکه با 
امتیازهای بیشتر نسبت به تیم يحیی صدرنشین 
هستند. ســپاهان ۶ امتیاز هم با استقالل فاصله 
دارد تا رســیدن به اين تیم برای پسران فرهاد كار 
دشواری باشد. تیم محرم تا اينجای فصل ركورددار 
بیشترين پیروزی اســت و با اختالف قابل توجه، 
بهترين خط حمله لیگ را در اختیار دارد. آنها به چند 
دلیل مهم، شانس اصلی قهرمانی در لیگ بیستم به 

شمار می روند.
عمق اسکواد

سپاهان تقريبا در هیچ نقطه ای از زمین، ضعف 
خاصی را احســاس نمی كند. آنها برای بسیاری از 
نفرات كلیدی تیم شــان هم جانشین های بسیار 
خوبی در اختیار دارند. ســپاهان با پیام نیازمند، 
صاحب يکــی از بهترين و آماده تريــن گلرهای 
لیگ برتر است. ســنگربانی كه اين هفته دوباره 
ارزش هايش را مقابل سايپا به نمايش گذاشت. اين 
تیم در قلب دفاع، ستاره هايی مثل پورقاز، گولسیانی 

و نژادمهدی را در اختیار دارد و در پست دفاع كناری 
با دانیال اسماعیلی فر و امید نورافکن، فوق العاده 
قدرتمند به نظر می رسد. جالب اينکه آنها نفراتی 
مثل تركمان يا شــايان مصلح را نیز روی نیمکت 
دارند. سپاهان در خط میانی هم از ستاره هايی مثل 
محمد كريمی، جالل الدين علی محمدی و احسان 
حاج صفی بهره می برد و در خط حمله نفراتی مثل 
شهباززاده، محبی، خلعتبری، محمدرضا حسینی 
و كی روش استنلی را دارد. در حقیقت جنس آنها 
برای قهرمانی، كامال جور است. به لطف اين نفرات، 
تعادل در همه بخش های زمین برای ســپاهان به 
خوبی برقرار شــده. بايد پذيرفت كه اين بهترين 
سپاهان ســال های اخیر اســت. تیمی كه جدا از 
يک تركیب ثابت فوق العاده، می تواند روی نفرات 
ذخیره اش نیز حساب ويژه ای باز كند و در شرايط 
حساس و ديدارهای سخت به خوبی از وجود اين 

نفرات بهره ببرد.
فرم ستاره ها

آن چه سپاهان را به اين جايگاه رسانده، صرفا 
در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی ستاره نیست. 
صدرنشینی سپاهان با »فرم« ايده آل اين ستاره ها 
رابطه مستقیمی دارد. بسیاری از اين نفرات فصل 

گذشته هم در سپاهان بودند اما هرگز تا اين اندازه 
آماده به نظر نمی رسیدند. برای نمونه می توان به 
سروش رفیعی اشاره كرد. بازيکنی كه با نمايش های 
فصل گذشــته در يک قدمی درهــای خروجی 
ســپاهان قرار گرفته بود اما در اين فصل دوباره به 
كیفیت گذشته اش برگشت و به يکی از بهترين و 
آماده ترين هافبک های فوتبال ايران تبديل شد. 
نمونه مهم ديگر هم بدون هیچ شــک و ترديدی، 
سجاد شهباززاده است. فوتبالیست درجه يکی كه 
فصل گذشته در بسیاری از ديدارها نیمکت نشین 
بود و آمادگی خاصی نداشــت اما در اين فصل از 
همین حاال آقای گلی اش در رقابت های لیگ برتر 
را تقريبا قطعی كــرده و يکی از بهترين فصل های 
سراسر دوران فوتبالش را پشت سر گذاشته است. 
رسیدن اين نفرات به فرم آرمانی همان چیزی بوده 

كه سپاهان را به اوج رسانده است.
کم حرف های پرکار

محرم نويدكیــا و دســتیارانش در كادر فنی 
ســپاهان، از همان ابتدای فصل بنــا را بر آرامش 
گذاشته اند. آنها برتری شــان را در كری خواندن 
برای تیم های ديگر و دل بســتن به حواشی زرد 
جســت وجو نمی كنند. ســپاهان اين بار نه اهل 
نمايش های متظاهرانه اســت و نه برای موفقیت، 
به ژست مظلومیت و درگیری دائمی با داورها نیاز 
دارد. از شروع لیگ بیســتم، محرم نويدكیا حتی 
يک بار هم علیه داوری موضع نگرفته و حتی يک 
بار علیه برنامه ريزی لیگ برتر مصاحبه نکرده است. 

او نه از »تیم های خاص« حرفــی زده و نه دوگانه 
مضحک تهرانی-شهرستانی به راه انداخته است. 
موفقیت محرم می تواند يک اتفاق بسیار مهم برای 
فوتبال ايران باشــد. چراكه ثابت می كند می توان 
بدون هوچی گری، شلوغ كاری، هیاهو، اعتراض و 
رفتارهايی از اين قبیل هم در فوتبال به موفقیت های 

بزرگ رسید و هیچ چیز كم نداشت.
وضعیت مالی

موفقیت ســپاهان را تحت هیچ شــرايطی 
نمی توان تنها به وضعیت مالی اين باشگاه مرتبط 
دانست اما بدون شک بخشــی از آرامشی كه اين 
فصل در باشگاه برقرار شده، به نظم مالی اين تیم 
برمی گردد. سپاهانی ها تا اين هفته از لیگ بیستم، 
پرداخت نسبتا مناسب و كامال منظمی به مهره های 
تیم شان داشته اند و اين موضوع كمک می كند تا 
بازيکنان هم با آرامش روحی و روانی به استقبال رقبا 

بروند. وضعیتی كه برای مثال در رقبای مستقیم 
سپاهان مثل استقالل و پرسپولیس وجود ندارد.

تنش در کار نیست
امتیاز مهم ديگر سپاهان، دوری از حواشی است. 
اگر تیم هايی مثل پرســپولیس و استقالل هر روز 
با حاشیه های تازه ای دست و پنجه نرم می كنند، 
سپاهان كامال با اين حواشی فاصله دارد. بخشی از 
اين موضوع، به نحوه كار محرم مربوط می شود. او 
اساسا اجازه نمی دهد كه هیچ بازيکنی ساز خودش 
را كوک كند و هماهنگی اين مجموعه را به هم بزند. 
او تا اينجا به لحاظ مديريتی، فوق العاده موفق نشان 
داده و حتی اعالم كرده كه اگر بازيکنی در اين باشگاه 
به ويروس كرونا مبتال شود، 10 درصد از قراردادش 
را از دست خواهد داد. به خاطر همین قوانین است 
كه تا امروز سپاهان كم ترين آمار ابتال به كرونا در بین 

همه تیم های لیگ برتر را داشته است. 

عزیزي خادم و انتخاب هاي ناامیدکننده

در مسير تاج! 

پنج دلیل برای اینکه سپاهان جدی ترین مدعی قهرمانی است

ليگ برتر در وضعيت زرد! 

بایرن تنها تیمی است که 
توانسته در 43 بازی اخیر 
پاریس در لیگ قهرمانان، 
دروازه اش را روی این تیم 
بسته نگه دارد. تیم فلیک 

هم با رکورد استثنایی 
18 برد و یک مساوی در 19 

مسابقه اخیرش در لیگ 
قهرمانان، مهیای جدال 
بزرگ امشب خواهد شد
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