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دختران كوراش در نبرد انتخابي

مســابقات کوراش قهرمانی بانوان کشــور و 
انتخابی تیم ملی در روزهای ۲۰ و ۲۱ اســفند به 
میزبانی مجتمع دانشــگاه آزاد واحد بجنورد در 
استان خراسان شــمالی برگزار خواهد شد. این 
رقابت ها به منظور انتخاب نفــرات اعزامی تیم 
ملی به رقابت های آســیایی، جهانی و همچنین 
بازی های داخل سالن آسیا در سال ۱۴۰۰ انجام 
خواهد شــد و تنها مســیر ورود به ترکیب تیم 
ملی محسوب می شود. ورزشــکاران، مربیان و 
افراد شرکت کننده موظف هستند پاسخ تست 
PCR خود را ۷۲ ساعت قبل از شروع رقابت ها 
به مسووالن برگزاری ارائه کنند. همچنین رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از ســوی همه افراد به 
منظور اجرای مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا در 
ورزش الزامی اســت و مسابقات نیز بدون حضور 

تماشاگران برگزار می شود.
    

فرهمند: بايد مطالبه گر باشيم
الهام فرهمنــد، ملی پوش فوتبــال زنان در 
واکنش به اینکه مربیانی چون مریم ایراندوست 
و نیلوفر اردالن خواستار پخش رسانه ای فوتبال 
زنان شــده بودند، بیان کرد:»مــا در این زمینه 
خیلی عقب هســتیم. با اینکه پوشــش اسالمی 
داریم هنوز خانواده بازیکنان )پدر، همسر، برادر( 
اجازه ورود به ورزشــگاه ها را ندارند، بنابراین در 
حال حاضــر فاصله تا پخــش تلویزیونی خیلی 
زیاد، دســت نیافتنی و غیرممکن است. هرچند 
مطالبه گری خانم ایراندوست خیلی خوب است 
اما ابتدا باید در مورد مسائل پایه تری مطالبه گری 
کنیم تــا شــاید آرام آرام به پخــش تلویزیونی 
برسیم.« او در مورد خروج تیم ملی فوتبال زنان 
ایران از رنکینگ فیفا و بی توجهی مسئوالن به این 
مساله گفت:»از شنیدن چنین خبری متاسف و 
متاثر شدم اما بازیکنان هیچ کاری از دست شان بر 
نمی آید و از فدراسیون و مسئوالن انتظار داریم. 
دو سال است که تیم ملی هیچ اردو و مسابقه ای 
نداشته است. وقتی مثل همیشه یک یا دو ماه قبل 
از مسابقات اردو برگزار کنند، چه انتظاری برای 
نتیجه گیری دارند؟ بنابراین بازیکنان نمی توانند 
کاری بکنند و فقط بایــد آمادگی خود را باال نگه 
دارند اما مســئوالن باید اقدامی انجام بدهند که 
این کار را نمی کنند.« فرهمند در مورد انتخابات 
فدراسیون فوتبال و انتظار خود از زنانی که حق 
رای دارند، گفت:»کسانی که حق رای دارند باید 
بدانند که نماینده کل فوتبال زنان هســتند، به 
همین دلیل بایــد اطالعات بیشــتری در مورد 
کاندیداها جمع و کســی را انتخاب کنند که به 
پیشــرفت زنان کمک کند. نبایــد رای دهی بر 

اساس اتفاقات گذشته یا رابطه باشد.« 
    

بسکتبال منتظر تصميم فيبا آسيا
با توجه به لغو مسابقات بسکتبال  انتخابی 
کاپ آســیا در قطر به خاطر شــیوع ویروس 
جهش یافتــه کرونا در این کشــور، تیم ملی 
ایران نیز نتوانست برای حضور در این رقابت ها 
عازم دوحه شود و در حال حاضر نیز اردوهای 
خود را تعطیل کرد تا تکلیــف میزبان و  تاریخ 
جدید پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا مشخص 
شــود. به این ترتیب اکنون یکی از اصلی ترین  
موضوعاتی که می تــوان به آن اشــاره کرد، 
مشخص نبودن برنامه آماده سازی ملی پوشان 
برای این مسابقات با توجه به مشخص نبودن 
زمان بازی ها و نحوه  پیگیری مســابقات لیگ 
داخل ایران اســت. مهران آتشــی مربی تیم  
ملی بسکتبال ایران در این مورد گفت: »فعال 
نمی توانیم هیچ برنامه خاصی را اعالم کنیم و 
منتظر تصمیم فیبا آسیا هستیم. پس از آنکه 
زمان و تاریخ جدید اعالم شــود برای تشکیل 
شدن یا نشدن اردو تصمیم می گیریم. سخت 
است که بخواهیم ملی پوشان را مستمر در اردو 
نگه داریم و فعال هم نمی توان هیچ تصمیمی 
گرفت، باید دید برنامه فیبا چه خواهد بود. همه 

منتظر هستیم.« 
همچنین در شرایطي که عنوان شده بود تست 
کروناي دو بازیکن ملي پوش ایران مثبت شــده 
است، سرپرست تیم  ملي این موضوع را رد کرد. 
مسعود قاســمي گفت:»تا آن جا که بنده اطالع 
دارم همه افراد تیم در ســالمت کامل هســتند 
و مشــکلی نداریم. همه بازیکنــان می توانند به 

تیم های خود در لیگ نیز کمک کنند.« 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

  پس از رســیدن به سومین 
پیروزی پیاپــی در این فصل، 
پرســپولیس حــاال فقــط به 
اندازه یک تســاوی با قهرمانی 
نیم فصل لیگ بیســتم فاصله 
دارد. یحیی و تیمش با دو کلین 
شیت پیاپی و تکرار نتیجه مورد 
عالقه شــان، حاال با یک بازی 
کم تر در یک قدمی ســپاهان 
صدرنشین هســتند. آنها در 
14 هفته این فصــل، مجموعا 
چهار بار برتری یــک بر صفر را 
تجربه کرده اند. نفــت آبادان، 

مس رفسنجان، تراکتور و پیکان 
تیم هایی هســتند کــه با این 
نتیجه به پرسپولیس باخته اند. 
تراکم بردهــای اقتصادی در 
پرسپولیس یحیی تفاوت چندانی 
با پرســپولیس برانکو ندارد. از 
زمان آغاز عصر طالیی قرمزها، 
این نتیجــه بارها در شــرایط 
حساس و تعیین کننده به کمک 
سرخپوشان آمده است. میانگین 
بردهای یک بر صفر پرسپولیس 
در این فصل، شــباهت زیادی با 
میانگین این نتیجه در چند فصل 

اخیر باشگاه دارد.
    

 لیگ پانزدهم؛ 
جری و امتیازهای تام! 

در نیم فصل اول لیگ برتر پانزدهم، 
پرسپولیس »سه پیروزی« یک بر صفر 
را تجربه کرد. اولین برد آنها با این نتیجه 
در هفته هفتم روبروی تراکتورسازی 
رقم خورد. آن مســابقه برای پروفسور 
و تیمش اهمیت بسیار زیادی داشت. 
چراکــه پرســپولیس را از یک بحران 
بزرگ دور کرد. تنها گل آن مســابقه را 
جری بنگستون از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رساند. در  هفته دوازدهم آن فصل، 
پرســپولیس این نتیجــه را روبه روی 
اســتقالل اهواز تکرار کــرد و این تیم 
را با تک گل مهدی طارمی شکســت 

داد. ســومین گل اقتصادی آنها نیز در 
نیم فصل اول لیگ پانزدهم در استادیوم 
آزادی روبه روی گســترش فوالد رقم 
خورد. این بار هم جری بنگستون دست 
به کار شد و با زدن یک گل سه امتیازی 
دیگر، پرسپولیس را در کورس قهرمانی 

نگه داشت.
 لیگ شانزدهم؛ 

ترکیب وحید و مهدی
در لیگ برتر شانزدهم، پرسپولیس به 
مراتب تیم اقتصادی تری شده بود. جالب 
است بدانید که از ۱5 بازی نیم فصل اول 
آن لیگ، پنج مسابقه این تیم با برتری یک 
بر صفر به پایان رسید. تیم برانکو در همان 
اولین هفته فصل با گل دیرهنگام کمال 

کامیابی نیا، سایپا را شکست داد. این تیم 
در هفته سوم هم با ضربه وحید امیری و 
اشتباه مهلک دروازه بان گسترش فوالد، 
با نتیجه یک بر صفر به حریفش غلبه کرد. 
سرخ ها در هفته چهارم هم روبه روی صبا 
با تنها گل مهدی طارمی برنده شدند تا 
هر سه پیروزی ابتدای فصل را با نتیجه 
یک بر صفر جشــن گرفته باشــند. در 
هفته دهم لیگ برتر و در حالی که به نظر 
می رسید پرسپولیس در حال از دست 
دادن امتیاز روبه روی نفت آبادان است، 
گل دیرهنگام مهدی طارمی به کمک 
این تیم آمد و سرخ ها دوباره حریف شان 
را با نتیجه یک بر صفر بدرقه کردند. در 
هفته دوازدهم آن فصل هم وحید امیری 
به ماشین ســازی گل زد تا پرسپولیس 
دوباره بــا پیروزی یک-هیــچ از زمین 

مسابقه خارج شود.
لیگ هفدهم؛ فرار با علیپور

در نیم فصل اول لیگ برتر هفدهم، 
پرســپولیس کم تر از همیشه به نتایج 
یک بر صفر وابسته بود اما باز هم در سه 
مسابقه همین نتیجه را تجربه کرد. آنها 
در جدال هفته دهم با استقالل به لطف 
فرار عالــی و پنالتی دقیق علی علیپور، 
حریف سنتی شان را با یک گل شکست 
دادند تا اولین شکست وینفرد شفر در 
دربی ها رقم بخورد. تیم پروفســور سه 
هفته بعد در دوئل با پارس جنوبی هم 
همین نتیجه را کسب کرد. این بار گل 
شایان مصلح در دقیقه 96، صدرنشینی 
را به پرسپولیس هدیه داد. شاید این یکی 
از مهم ترین و کلیدی ترین نتایج آن فصل 
برای سرخ ها بود. چراکه تیم شگفتی ساز 
پارس جنوبی بعد از آن اتفاق دیگر هرگز 
به فرم سابق برنگشت. پرسپولیس در 
آخرین هفته نیم فصل اول لیگ هفدهم 
نیز سپیدرود را در رشت به سختی و با گل 
علی علیپور از پیش رو برداشت و قهرمانی 

نیم فصل را از آن خودش کرد.
 لیگ هجدهم؛ 

شجاع در نقش ابرقهرمان
بردهای یک بر صفر پرسپولیس در 

لیگ برتر هجدهم هم پرشــمار بودند. 
قرمزها در نیم فصل اول لیگ هجدهم 
چهار برد یک بر صفــر را روبه روی رقبا 
تجربه کردند. آنهــا در هفته اول لیگ 
برتر با پنالتی علی علیپور، پدیده را در 
مشهد شکســت دادند تا فصل را با برد 
کلید بزنند. پرسپولیس در هفته هفتم 
نیز با گل دیرهنگام و نجات بخش آدام 
همتی، سپیدرود را در آزادی کنار زد و 
سه امتیاز آن مســابقه را به دست آورد. 
آنها در هفته یازدهم روبه روی ذوب آهن 
همین سرنوشت را برای خودشان رقم 
زدند. این بار گل ســه امتیازی شجاع، 
پرسپولیس را صاحب یک برد حساس 
کرد. جالب اینکه در هفته چهاردهم و 
در زمین ماشین سازی نیز، شجاع دوباره 
دست به کار شد و با یک گل سه امتیازی 

دیگر، یک برد مهم به قرمزها هدیه داد.
 لیگ نوزدهم؛ 

یک هیچ به سبک آرژانتینی
حتی بعد از جدایی برانکو نیز روند 
بردهای یک بر صفر پرسپولیس قطع 
نشــد. آنها با کالدرون نیز در نیم فصل 
اول لیگ برتر نوزدهــم، پنج برد کامال 
اقتصادی را پشت سر گذاشتند. دو برد 
اول فصل پرسپولیس روبه روی پارس 
جنوبی و صنعت نفت با همین نتیجه 
به دست آمد و قرمزها در هفته چهارم 
لیگ برتر اســتقالل را با نتیجه یک بر 
صفر شکست دادند. کالدرون در ادامه 
راه این نتیجه را روبه روی فوالد و نساجی 
هم گرفت. این یکی از مهم ترین عوامل 
قهرمانــی این تیــم در نیم فصل لیگ 

نوزدهم به شمار می رفت.

پرسپولیس و وابستگی به یک نتیجه خاص

مدرسین اقتصاد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

کم تر تیمی را در قاره اروپا پیدا می کنید که در ماه های گذشته 
شرایط »دایوت اوپامکانو« را زیر نظر نداشته باشد. مدافع میانی 
الیپزیک یکی از بهترین استعدادهای جوان فوتبال در جهان 
به شمار می رفت و در این باشــگاه روزهای درخشانی را پشت 
سر گذاشته است. استعدادیاب های زیادی از انگلیس و ایتالیا، 
شــرایط این بازیکن را مورد بررســی قرار دادند اما در نهایت 
همان طور که پیش بینی می شــد، این بازیکن به بزرگ ترین و 
پرافتخارترین تیم در بوندس لیگا ملحق شد. اعالم خبر رسمی 
پیوستن اوپامکانو به بایرن مونیخ با قرارداد ۴۲ میلیون یورویی 

برای 5 سال، هواداران بســیاری از باشگاه های اروپایی را ناامید 
کرد. رئالی ها و بارســلونایی ها به هر قیمتی خواهان جذب این 
بازیکن بودند اما او تصمیم دیگری گرفت و به مونیخ منتقل شد. 
تردیدی وجود ندارد که این بازیکن از پتانســیل بسیار زیادی 
برای تبدیل شدن به یک ستاره تمام عیار برخوردار است. به نظر 
می رسد اوپامکانو یکی از نفرات فیکس تیم هانسی فلیک برای 
فصل آینده خواهد بود. او همین حاال هــم در الیپزیک تجربه 
بسیار زیادی از بازی در بوندس لیگا و حتی لیگ قهرمانان اروپا 
به دست آورده است. این مدافع فرانسوی اولین بازی اش برای 

الیپزیک را سال ۲۰۱۷ انجام داد و در این مدت مجموعا ۱39 بار 
برای تیم یولیان ناگلزمان به میدان رفته است. با توجه به جدایی 
قطعی آالبا از بایرن در فصل پیش رو، اوپامکانو یکی از مهره های 
کلیدی مونیخ برای فصل آینده به شمار خواهد رفت. این مدافع 
در همه رده های سنی برای تیم ملی فرانسه بازی کرده و اخیرا 
سه بازی هم برای تیم بزرگســاالن این کشور انجام داده است. 
خرید این بازیکن برای بایرن، تنها به معنای تصاحب مالکیت یک 
فوتبالیست بااستعداد نیست. آنها به هر قیمتی تالش می کنند 
تا استعدادهای مهم تیم های رقیب را به خدمت بگیرند و تعادل 
حریفان شان را به هم بزنند. نکته جالب در مورد خرید اوپامکانو، 
زمان رسمی شدن این انتقال است. بایرن درست در میانه فصل 
و در شرایطی که الیپزیک مهم ترین رقیبش برای بردن جام به 
شمار می رود، یکی از بهترین مهره های این تیم را از چنگ باشگاه 
درآورده تا به سنت همیشگی بلعیدن بوندس لیگا ادامه بدهد. 

قرمزها بارها و بارها در رقابت قهرمانی، این بال را سر دورتموند هم 
آورده اند. اگر هیچ تیمی در آلمان حریف بایرن نمی شود و رقابت 
قهرمانی در بوندس لیگا به شدت تک قطبی شده، دلیل این اتفاق 
را باید در قدرت مالی حیرت  آور بایرن حتی در عصر استیالی کرونا 
جست وجو کرد. آنها همچنان روی استعدادهای مهم بوندس لیگا 
دست می گذارند و اجازه نمی دهند هیچ بازیکنی به راحتی لیگ 
آلمان را به مقصد یک لیگ خارجی دیگر ترک کند. بایرن همین 
حاال هم تیم کاملی به شمار می رود و در هر پست، تقریبا دو بازیکن 
دارد اما باز هم فرصت را برای جذب یک مهره درجه یک از دست 
نمی دهد. مونیخی ها با فلیک، یکــی از بهترین دوره های همه 
تاریخ شان را تجربه می کنند و با خرید اوپامکانو، در فاز تدافعی 
نیز تیم بهتر و کامل تری خواهند شد. تیمی که به بردن شش گانه 
دیگری در فوتبال اروپا فکر می کند و دیگر فقط با کسب جام های 

داخلی راضی نمی شود.

آریا طاری

نادر محمــدی روبه روی پرســپولیس گل 
و پــاس گلی را به نــام خودش ثبــت نکرد اما 
نام او بیشــتر از همه مهره هــای دیگر و حتی 
ستاره گل زن حریف در جریان مسابقه شنیده 
شد. اســتعداد نادر و پرتاب های درخشان او، 
انکارنشدنی به نظر می رســند اما شاید اصرار 
بیش از حد برای استفاده از این پرتاب ها حتی 
از میانه زمین، در نهایت منجر به شــکل گیری 
قضاوت های ناخوشــایند علیه او و ســرمربی 
تیمش شود. شاید اگر پیکانی ها کمی از تکیه به 
این پرتاب ها دست بردارند، اوضاع برای شان به 

شکل مطلوب تری پیش برود.
نــادر محمــدی، یکــی از عجیب تریــن 
پدیده های این فصل لیگ برتر به شمار می رود. 
فوتبالیستی که با پرتاب های خیره کننده اش، 
بیشــتر از هر بازیکن دیگری در این فصل برای 
تیمش موقعیت ســاخته اســت. هــر پرتاب 
نادر، به خودی خود یــک موقعیت بالقوه برای 
گل زنی محســوب می شــود. بدون تردید اگر 
پیکان این بازیکن را در اختیار نداشــت، حاال 
در رده هــای پایین تری در جــدول رده بندی 
دیده می شــد. او در زمین همان کاری را انجام 

می دهد کــه میالد محمدی قصد داشــت در 
جام جهانی انجام بدهد و نتوانســته بود. نادر 
این حرکت را به بهترین شکل ممکن در زمین 
پیاده می کند و پرتاب های دســتی اش حتی از 
کرنر هم خطرناک تر به نظر می رســند. سابقه 
ژیمناســتیک این مدافع کنــاری، به او کمک 
می کند تا ایــن پرتاب ها را به بهترین شــکل 
ممکن انجام دهد. با این حال نباید این مدافع 
۲3 ساله را تنها به این پرتاب ها محدود دانست. 
چراکه عملکرد او در فاز دفاعی پیکان روبه روی 
پرســپولیس هم عملکرد قابل قبولی بود. این 
بازیکن بارها در بهترین زمان ممکن از راه رسید 
و دفع توپ را به خوبی برای تیمش انجام داد. او 
همچنین روی زدن ضربات سر اول، تبحر جالب 
توجهی را به نمایش گذاشت. کمی بی انصافی 
اســت اگر همه توانایی های پدیده پیکان را به 
پرتاب اوت نســبت بدهیم اما این باور اساسا از 
سبک بازی خود پیکانی ها نشــات می گیرد. 
آنها به اندازه ای در پرتاب اوت های بلند افراط 
می کنند که دیگر هیچ جنبه ای از بازی شــان 
دیده نمی شود. البته که پرتاب های نادر، واقعا 
نادر هستند و پیکان نباید به خاطر استفاده از 
این تاکتیک، از هیــچ حریفی عذرخواهی کند 
اما اینکه او حتی از وسط زمین هم پرتاب بلند 

انجام بدهد، ســودی برای تیم و برای خودش 
ندارد. عالوه بر این، نباید فراموش کرد که حاال 
دیگر حواس همه تیم هــای لیگ برتری به این 
پرتاب ها دوخته شــده و اوضاع دیگر برای نادر 
مثل گذشته ســاده به نظر نمی رسد. در چند 
مســابقه اخیر پیکان، تیم های رقیب به خوبی 

توانسته اند این نقشه را خنثی کنند.
قبل از نادر محمدی، فوتبالیست های زیادی 
بودند که در پرتاب های بلند تبحر داشتند. نادر 
البته این کار را با تکنیک متفاوتی انجام می دهد 
اما به هر حال قبل از او هم بازیکنان زیادی با این 
پرتاب ها برای تیم شان موقعیت می ساختند. 
این دیگر به خود نادر بستگی دارد که شبیه کدام 
بازیکن شود. شبیه یک نفر مثل علی علیزاده که 
همه توانایی های فوتبالی اش در ســایه پرتاب 
اوت قرار گرفت و خیلی زود به فراموشی سپرده 
شد و یا شبیه احســان حاج صفی که در درجه 
اول به خاطر پرتاب های اوت بلندش به شهرت 
رسید اما چنان مهارتی از خودش نشان داد که 
اصال خیلی ها فراموش کردند که او چه اوت انداز 

قابلی است. 
اگر احسان برای همیشه روی همان ویژگی 
تمرکز می کــرد، حاال یکــی از پرتجربه ترین 
مهره های تاریخ تیم ملی به شــمار نمی رفت و 
سابقه بســتن بازوبند کاپیتانی این تیم را هم 
نداشت. احسان هرگز در این نقطه متوقف نشد 
و سعی کرد کاری انجام بدهد که دیگران او را به 
عنوان یک بازیکن »تک بعدی« نشناسند. نادر 
محمدی هم هنوز جوان است و آینده روشنی 

در پیش دارد اما اگر قرار اســت همه او را فقط 
با پرتاب اوت به یاد بیاورنــد، جاه طلبی دوران 

فوتبالش بلعیده خواهد شد.
پرتاب هــای بلند محمدی حتــی به نوعی 
ذهنیت ها درباره خود مهدی تارتار را هم تغییر 
می دهد. او تا قبل از شــروع این فصل، توانسته 
بود قدم هــای الزم برای تبدیل شــدن به یک 
مربی موفق را به خوبی پشت سر بگذارد. تارتار 
در پارس جنوبی، یک تیم شگفتی ساز تحویل 
فوتبال ایران داد و در نفت مسجدسلیمان، تیم 
فوق العاده سختکوشی ســاخت که به راحتی 
مقابل هیچ رقیبی زانــو نمی زد. نفت در دوران 
تارتار یکی از نبازترین تیم هــای لیگ برتر به 
شمار می رفت. کاری که این مربی با پیکان انجام 

داده نیز تحسین برانگیز است. چراکه این باشگاه 
در آخرین پنجره نقل و انتقاالت، ســتاره های 
مهمی مثل سعید واسعی، فراز امامعلی، شهریار 
مغانلو و علی حمودی را از دست داد اما با چند 
بازیکن جوان، جان دوبــاره ای گرفت و نتایج 
خوبی را در نیم فصل اول به دســت آورد. تارتار 
حتی در مقطعــی گزینه کار در پرســپولیس 
بوده و اگــر می خواهد همچنان مــورد توجه 
تیم های بزرگ قرار بگیــرد، باید ثابت کند که 
تاکتیک های پیچیده تری از پرتاب اوت هم در 
چنته دارد. شاید این پرتاب ها در چند مسابقه به 
سود او تمام شوند اما اصرار بیش از حد به انجام 
این کار، نگاه ها در مورد ایــن مربی و تیمش را 

عوض خواهد کرد.

آرزوی یک قاره، خاطره بایرن

غول كوچک در مونيخ! 

برای یک بازیکن و یک مربی مستعد

لطفا تلف نشويد! 

در لیگ برتر شانزدهم، 
پرسپولیس به مراتب تیم 

اقتصادی تری شده بود. 
جالب است بدانید که از 15 

بازی نیم فصل اول آن لیگ، 
پنج مسابقه این تیم با برتری 

یک بر صفر به پایان رسید
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