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 کودایی: بعد از سختی ها 
به حق مان رسیدیم

تیــم ملی فوتبــال زنان ایــران در مرحله 
مقدماتی جام ملت های آســیا با کســب دو 
پیروزی مقابل بنــگالدش و اردن برای اولین 
بار به مرحله نهایی این مســابقات صعود کرد. 
زهره کودایی دروازه بــان باتجربه تیم ملی در 
این دو مسابقه عملکرد درخشــانی داشت تا 
نقش تاثیرگذاری در رقم خــوردن این اتفاق 
تاریخی داشــته باشــد. او دروازه خــود را در 
وقت های قانونی دیدار با اردن بسته نگه داشت 
و در ضربات پنالتی هم دو پنالتی اردن را گرفت 
تا شادی ملی پوشــان به راه بیفتد. در همین 
راســتا کودایی به صعود تیم ملی اشاره و بیان 
کرد:»خدا را شــکر توانســتیم زحماتی را که 
در چند ماه گذشته کشیدیم به ثمر بنشانیم و 
با نتایج خوب دل همه را شاد کنیم. امیدوارم 
این نتایج خوب ادامه دار باشد. بابت این صعود 
خیلی خوشحال هســتم و وقتی فکر می کنم 
بعد از ســختی هایی که طی چند ماه گذشته 
کشیدیم، اکنون به حق مان رسیده ایم بیشتر 

خوشحال می شوم.«
    

رقبای جهانی هندبال بانوان 
معرفی شدند

بیســت و پنجمین دوره مســابقات هندبال 
قهرمانی زنان جهان از اول تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ 
)۱۰-۲۸ آذر سال ۱۴۰۰( در چهار شهر اسپانیا 
برگزار می شــود. این رقابت ها برای اولین بار با 
حضور ۳۲ تیم برگزار می شود. فدراسیون جهانی 
هندبال ســال گذشــته با هدف توسعه ورزش 
هندبال زنان سهمیه حضور در مسابقات جهانی را 
از ۲۴ تیم به ۳۲ تیم افزایش داد. با اتمام مسابقات 
هندبال قهرمانی زنان آسیا و مشخص شدن چهره 
پنج تیم راه یافته به دیدارهای جهانی تنها تکلیف 
سه تیم از مســابقات قهرمانی آمریکای شمالی 

برای شرکت در این رویداد مشخص نیست.
قرعه کشی این مسابقات ماه قبل برگزار شد 
و گروه بندی ها اعالم شــده بــود. در آن زمان با 
توجه به قطعی بودن حضور ۱۲ تیم در مسابقات 
قهرمانی آسیا شش سهمیه به قاره کهن داده شد 
اما بعد از انصراف قطر و کاهش تیم ها این سهمیه 
به پنج تیم کاهش یافت. در نهایت فدراســیون 
جهانی هندبال ســه روز قبل با توجه به توسعه و 
پیشرفت این رشته در بین زنان سهمیه ششم را 
به عنوان وایلدکارت سوم خود به تیم چین غایب 
بزرگ مسابقات قهرمانی آسیا داد. به این ترتیب بر 
اساس قرعه کشی تیم هندبال زنان ایران در گروه 
سوم با تیم نروژ قهرمان قاره اروپا و تیم پورتوریکو 
قهرمان قاره آمریکای شمالی و تیم قزاقستان تیم 
سوم مسابقات قهرمانی آسیا همگروه است و کار 
بسیار ســختی در دور مقدماتی دارد. از هر گروه 
سه تیم راهی جدول دور بعد مسابقات می شوند 
و در دور بعد در قالب چهار گروه به مسابقه خود 

ادامه می دهند.
    

کمرانی رفتنی شد
جلسات کمیته فنی فدراسیون تکواندو برای 
بررسی شرایط تیم ملی در دو بخش بانوان و آقایان 
همچنان ادامه دارد. بعد از مشخص شدن شرایط 
تیم ملی تکواندو مردان، نتایــج تیم ملی بانوان 
مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی منتج 
به رای پایان همکاری مهرو کمرانی سرمربی تیم 
ملی تکواندو بانوان شده است که در جلسه بعدی 
کمیته این موضوع رسما اعالم خواهد شد. طبق 
نظر اعضای کمیته فنی، کمرانــی کارنامه قابل 
دفاعی نداشته و حتی کسب عنوان بهترین مربی 
آسیا در سال ۱۴۰۰ نیز باعث نشد تا کمیته فنی 
مجاب به ادامه همکاری با وی باشــد. در جریان 
مسابقات قهرمانی آســیا که به میزبانی لبنان در 
بیروت برگزار شد، تکواندوکاران تیم ملی بانوان 
به لحاظ فنی عملکرد خوبی نداشتند و تنها یک 
تکواندوکار مقابل کره جنوبی به پیروزی دست 
یافت و ســایر نفرات در پیکار برابر رقبای اصلی 
خود از قزاقســتان، ازبکســتان، کره جنوبی و...  
نتیجه را واگذار کردند. اعظم درســتی که با تیم 
نونهاالن ایران قهرمان جهان شد و عنوان بهترین 
مربی را کسب کرد، گزینه اصلی هدایت تیم ملی 
بانوان است. جلســه کمیته فنی امروز تشکیل 

خواهد شد.

ورزش بانوان

آریا رهنورد

لیگ قهرمانان اروپا امشــب 
دومین هفته دور گروهی را کلید 
خواهد زد. جذاب ترین دوئل امشب 
بین دو تیم کهکشانی پی اس جی و 
سیتی در پاریس انجام خواهد شد. 
در گروه مرگ هم میالنی ها بعد از 
چندین سال یک مسابقه خانگی را 
در لیگ قهرمانان برگزار می کنند و 
مهدی طارمی روبه روی لیورپول در 
ترکیب پورتو دیده می شود. این 
یک شب تماشــایی برای فوتبال 

اروپا خواهد بود.
    

کهکشان پوچ، کهکشان پپ
مسابقه ای که همه از زمان برگزاری 

قرعه کشــی لیگ قهرمانــان اروپا در 
انتظارش بودند، باالخره از راه رســیده 
اســت. جایی کــه پاریــس روبه روی 
سیتی قرار خواهد گرفت. یک مسابقه 
فوق العاده تماشایی که فصل گذشته 
در مراحل حذفی این تورنمنت با برتری 
سیتیزن ها به پایان رســیده بود. این 
مســابقه چند تقابل فوق العاده خاص 
دارد. اول از همــه، لئو مســی دوباره 
روبه روی پپ قرار خواهــد گرفت. دو 
چهره ای که سال های رویایی را در بارسا 
در کنار هم ســپری کرده بودند. مسی 
به دلیل مصدومیت در دو مسابقه قبلی 
پی اس جی غایب بوده و حاال چراغ سبز 
برای بازگشت دوباره به زمین را دریافت 
کرده است. او هنوز هیچ گل و هیچ پاس 
گلی را در تیم جدیدش به ثبت نرسانده 

و با تمام وجود در انتظار درخشــش در 
ترکیب پاریس اســت. تیم فرانسوی 
در تک تک دیدارهــای این فصل لیگ 
فرانسه به برتری رسیده و با هشت برد 
متوالی، صدرنشین مطلق این لیگ به 
شمار می رود. آنها اما در اولین مسابقه 
اروپایی روبه روی بروخه متوقف شدند. 
درست برخالف سیتی که الیپزیش را با 
نتیجه عجیب و غریب 6 بر سه شکست 
داد. این ششــمین برخورد دو باشگاه 
در لیگ قهرمانان به حساب می آید اما 
پاریس هیچ وقت موفق نشــده حریف 
انگلیســی اش را شکســت بدهد. این 
مسابقه در پارک دو پرنس برگزار خواهد 
شد. جالب اینکه این تیم در ۱۰ مسابقه 
متوالی خارج از خانه در لیگ قهرمانان 
اروپا بازنده نبوده است. آخرین شکست 

سیتی در یک مسابقه اروپایی خارج از 
انگلیس به »چهار ســال« قبل مربوط 
می شود. با این حال روبه رو شدن با خط 
آتش فوق العاده پاریس، کار را برای این 
تیم دشوار خواهد کرد. مسابقه همزمان 
این گروه هم بین بروخه و الیپزیش انجام 
خواهد شد. دو تیمی که به نظر می رسد 
در این گروه به دنبال رسیدن به سهمیه 

لیگ اروپا باشند.
داور را شکست بده مهدی

مهدی طارمی و پورتو امشب اولین 
مسابقه خانگی شان در لیگ قهرمانان 
را روبه روی لیورپــول برگزار می کنند. 
طارمی که این روزها به شــدت در اوج 
به سر می برد، این هفته در لیگ پرتغال 
موفق به گل زنی از وســط زمین شد. 
طارمی در مســابقه قبلــی هم موفق 

به گل زنی شــد اما داور با یک تصمیم 
بحث برانگیز، این گل را مردود اعالم کرد. 
لیورپول در اولین هفته لیگ قهرمانان 
به سختی میالن را برد و حاال به دنبال 
دومین پیروزی اســت تا خودش را به 
صعود از گروه مرگ نزدیک کند. دو تیم 
تا امروز هشت تقابل اروپایی داشته اند 
و پورتو هیچ وقت موفق نشده لیورپول 
را شکست بدهد. جالب اینکه پورتو در 
چهار تقابل اخیر با لیورپول ۴5 شوت 
زده اما فقط به یک گل رسیده است. با 
این حال نباید فراموش کرد که پورتو در 
سه دیدار خانگی اخیر در لیگ قهرمانان، 
حتی یک گل هم دریافت نکرده است. 
مســابقه دیگر این گروه جــذاب، بین 
میالن و آتلتی برگزار می شــود. شبی 
که هیاهوی لیگ قهرمانــان دوباره به 
سن سیرو برمی گردد. روسونری فقط 
چند روز بعد از گل زنی پســر مالدینی، 
روبه روی تیمی قــرار می گیرد که این 
هفته در اللیگا به آالوس باخته اســت. 
تنها برخورد اروپایی دو تیم به هفت سال 
قبل برمی گردد. جایــی که اتلتیکو در 
هر دو مسابقه رفت و برگشت، میالن را 
شکست داد. میالن در ۱7 مسابقه اخیر با 
رقبای اسپانیایی در لیگ قهرمانان، فقط 
یک بار برنده بوده و حاال امیدوار است که 

از این طلسم بزرگ عبور کند.
صددرصدی ها

آژاکســی ها در نبــرد امشــب با 
بشــیکتاش در لیگ قهرمانان اروپا، به 
دنبال حفظ رکورد صددرصدی شــان 
هســتند. این تیم در هر چهار برخورد 
اروپایی آخرش با این حریف ترکیه ای، 
برنده بوده اســت. آنها در هــر کدام از 
این چهار مســابقه، حداقل دو گل به 
این حریف زده اند. آمار بشــیکتاش در 
مسابقه های خارج از خانه لیگ قهرمانان 
اصال جالب نیست. آنها در ۱۱ مسابقه از 
۱۳ جدال خارج از خانــه اخیر در اروپا 
بازنده بوده انــد. دورتموندی ها هم بعد 

از شکست ناباورانه این هفته لیگ آلمان 
روبه روی گالدباخ، امشــب به مصاف 
اسپورتینگ لیســبون خواهند رفت. 
تیمی که در 6 مسابقه اروپایی آخرش 
روبه روی رقبای پرتغالی، »صددرصد« 

برنده بوده است.
شب کم دردسر برای کارلتو و 

اینزاگی
نمایش اینتر در مســابقه هفته اول 
با رئال، درخشــان به نظر می رسد اما 
موقعیت های از دست رفته، در نهایت 
این تیم را بازنده کرد. آنها امشب روبه روی 
شاختار قرار خواهند گرفت. دو تیم در 
فصل گذشته لیگ قهرمانان هم در یک 
گروه بودند و هر دو مسابقه شان با تساوی 
بدون گل به پایان رسید. شاختار قبل از 
این مسابقه، یک رکورد عجیب هم دارد. 
آنها در ۹ مسابقه خانگی آخرشان در اروپا 
فقط یک بار برنده بوده اند. رئال مادرید 
هم بعد از توقف این هفتــه در اللیگا، 
حاال یک مسابقه نسبتا ساده با شریف 
مولداوی خواهد داشت. این دومین بار 
در تمام تاریخ است که دو تیم اسپانیایی 
و مولداویایی در لیگ قهرمانان اروپا به 
مصاف هم می روند. جالب است بدانید 
رئال تنها در یکی از ۳7 مسابقه خانگی 
اخیــرش در لیگ قهرمانــان موفق به 

گل زنی نشده است.

مسی با پپ برخورد می کند، مهدی روبه روی لیورپول قرار می گیرد

سهشنبهدوستداشتنی

اتفاق روز

چهره به چهره

شــیوه اداره برخی باشــگاه ها در فوتبال ایــران حقیقتا 
اعجاب آور است. باشــگاه هایی که معلوم نیست با کدام منطق 
و متد اداره می شــوند. یکی از این تیم های حیرت انگیز، »نفت 
مسجدسلیمان« است. تیمی که ظاهرا تصمیم گرفته به تعداد 
روزهای هفته، مربی عوض کند. آنها فصل گذشــته با هدایت 
محمود فکری از سقوط فرار کردند. فراری که البته بیشتر به دلیل 
مشکالت پرشمار رقبا اتفاق افتاد و نتیجه آمادگی فنی قابل توجه 
این تیم نبود.  به نظر می رســید محمود فکری در شروع فصل 

جدید هم سرمربی تیم خواهد بود اما با وجود اعالم رسمی این 
اتفاق، در نهایت دو طرف به توافق نهایی نرسیدند. تا اینجا شرایط 
خیلی هم عجیب نبود اما اتفاقی که بعد از این رخ داد، بیشتر به یک 
فاجعه فوتبالی شباهت داشت. باشگاه بعد از لغو توافق با فکری، به 
سراغ سیروس پورموسوی رفت تا سرمربی فصل گذشته صنعت 
نفت آبادان را روی نیمکت داشته باشد. با این وجود همه پل ها 
بین پورموسوی و مدیران نفت مسجدسلیمان هم فرو ریخت و 
این مربی هم بعد از چندین روز بالتکلیفی، در نهایت باشگاه را 
ترک کرد. انتخاب بعدی آنها برای نیمکت شان، فراز کمالوند بود. 
او حاال سومین فردی است که در همین تابستان به عنوان مربی 
نفت مسجدسلیمان معرفی می شود. این انتخاب هم از زاویه خود 
باشگاه و هم از زاویه کمالوند، به شدت معنادار به نظر می رسد. 

نفت مسجد حاال باشگاهی است که در فاصله پایان فصل گذشته و 
شروع تمرین های این فصل »سه مربی« داشته و عمال دائما درگیر 
اخبار مخلتف بوده است. در حالی که بسیاری از تیم ها فعالیت نقل 
و انتقالتی را به پایان رسانده اند، فصل بدنسازی را با برنامه ریزی 
دقیق سپری کرده اند و حتی چند دیدار تدارکاتی داشته اند، نفت 
مسجدسلیمان همچنان درگیر انتصاب سرمربیان مختلف بوده 
است.  ظاهرا نفت به باشگاهی تبدیل شده که قرار است هر روز یک 
مربی داشته باشد. برای چنین باشگاهی، کمالوند ایده آل  ترین 
انتخاب است. چراکه خود این مربی هم عادت دارد هر روز به یک 
باشگاه در فوتبال ایران ملحق شود. او در یک سال گذشته، فقط 
چند هفته در هر تیم دوام آورده است. فراز فصل قبل برای مدتی 
سرمربی شاهین بوشهر بود اما این تیم را به حال خودش رها کرد و 

برای مدتی دستیار فرهاد مجیدی در استقالل شد. دستیاری که 
البته با نام مدیر فنی در این باشگاه فعالیت می کرد. او با شعارهای 
بزرگی به کادر فنی استقالل پیوست اما با اولین پیشنهاد لیگ 
برتری، قید استقالل را زد و راهی باشگاه سایپا شد. او ماموریت 
داشت سایپا را در لیگ ماندگار کند اما وقتی مطمئن شد که در 
این نبرد شکست می خورد، تیم را ترک کرد. فراز در شروع این 
فصل سرمربی تراکتور شــد و قول داد که این تیم را در دومین 
فصل، قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران می کند اما عمر این وعده، 
حتی به یک مسابقه رسمی روی نیمکت باشگاه نرسید. با این روند، 
نفت مسجد باید در انتظار تبدیل شدن به اولین گزینه سقوط در 
 فصل جدید فوتبال ایران باشد. آنها با این تصمیم ها با همه سرعت

 به استقبال سقوط می روند.

آریا طاری

به نظر می رسد با تغییر کادر مدیریتی استقالل، 
باید در انتظار خبرهای نقــل و انتقاالتی تازه در 
این تیم باشیم. آنها دوباره به بازار برگشته اند تا به 
ســراغ جذب نفرات جدید بروند. شاید بهتر بود 
این تغییرات قبل از مسابقه با الهالل رخ می داد تا 
استقالل با تمام توان روبه روی حریف عربستانی 
قرار می گرفت اما نباید فرامــوش کرد که آبی ها 
در همان روزها هم خودشان را برنده دربی نقل و 
انتقاالت می دانستند. به هر حال تیم فرهاد، هنوز 
اهداف بزرگی در ســر دارد و در فصل جدید، باید 
خودش را برای رقابت هایی نفس گیر در مســیر 

بردن جام آماده کند.
رشید در آب نمک

از زمان فسخ قرارداد با استقالل، رشید مظاهری 
هنوز به هیچ تیمی ملحق نشده است. خیلی ها باور 
دارند که پیشنهاد منفی رشید به چند باشگاه، نشانه 
منتظر ماندن او برای بازگشت به استقالل است. گلر 
سابق آبی ها حتی با انتشار یک استوری معنادار، 
عالقه اش به حضور دوباره در این تیم را علنی کرده 
اما با توجه به زمان و نحوه فسخ قرارداد این گلر، بعید 

به نظر می رسد که فرهاد مجیدی دوباره به سراغ 
او برود. رشــید یکی از گزینه های بالقوه مدیران 
استقالل است اما شنیده می شود که فرهاد به خاطر 
رقم بسیار باالی قرارداد این سنگربان و البته نحوه 
رفتارش با تیم قبل از مسابقه با الهالل، قید جذب 
او را زده است. گلری که با سروصدای بسیار زیادی 
به جمع آبی ها پیوسته بود، حاال شانس چندانی 
برای بازگشت به این باشــگاه ندارد و در روزهای 
باقی مانده باید تیم جدیدش را انتخاب کند. به نظر 
می رسد فرهاد مجیدی برای خط دروازه تیمش 
روی حسین حسینی حساب خاصی باز کرده و 
البته سنگربان جوانی که این فصل به ترکیب آبی ها 
اصافه شده، کامال مورد اعتماد کادر فنی تیم قرار 
دارد. با این حساب نباید در انتظار بازگشت رشید 

به جمع آبی ها در این تابستان باشیم.
چشم ها به دنبال چشمی

فرهاد مجیدی برای خط دفاعی، گزینه جذابی 
را مدنظر قرار داده است. بازگشت روزبه چشمی 
می تواند استقالل را در این فاز تقویت کند. روزبه 
از باشگاه ام صالل جدا شده و هنوز تیم جدیدش 
را انتخاب نکرده است. بعید است او فصل جدید 
را در لیگ قطر کلیــد بزند و بــه همین خاطر، 

استقاللی ها امیدوار به جذب دوباره این بازیکن 
هستند. فراموش نکنیم که روزبه چشمی به جز 
خط دفاعی، قابلیت بازی در پست هافبک دفاعی 
را دارد و استقالل بعد از جدایی ریگی، در این بخش 
از زمین دچار مشکالتی شــده است. خرید یک 
بازیکن چندپسته بهترین اتفاقی است که می تواند 
در روزهای باقی مانده از فصل نقل و انتقاالت برای 
استقالل رخ بدهد. دوران حضور در لیگ قطر برای 
این ستاره اصال خوش یمن نبود. او در این دوران 
درخشش چندانی نداشت و پیراهن تیم ملی را هم 
از دست داد. در نتیجه بازگشت او به فوتبال ایران 
می تواند یک بازی برد-بــرد برای خودش و برای 
باشگاه باشد. شاید روزبه چشمی تبدیل به اولین 

خرید دوران آجورلو در استقالل شود.
شرایط مبهم فرشید

در خط هافبک، فرهاد مجیدی نیم نگاهی به 
جذب بازیکن خارجی دارد اما همچنان مشخص 
نیست که با توجه به بدهی های قبلی، استقالل 
خواهد توانست به سراغ نفرات خارجی برود یا نه. 
اگر این اتفاق رخ بدهد، مجیدی ترجیح می دهد 
در پست ۱۰، یک ستاره خالق خارجی جذب کند 
اما اگر این اتفاق ممکن نشود، فرشید اسماعیلی 
دوباره به تیم برمی گردد. برخالف شــجاعیان و 
مظاهری که راه بازگشت شان به استقالل مسدود 
شده، فرشید هنوز موردعالقه کادر فنی باشگاه 
است. اســماعیلی با مدیران ســابق استقالل به 
بن بست رسیده بود اما حاال که دیگر اثری از مددی 

و همکارانش در باشگاه نیست، احتمال بازگشت او 
هم اصال کم به نظر نمی رسد. استقالل در ترکیب 
فعلی اش، یک هافبک تکنیکی با قابلیت بازیسازی 
و پاس های کلیدی ندارد و به همین خاطر فرشید 
می تواند در فصل جدید هم مهــره مهمی برای 
باشگاه تلقی شود. او در فصل گذشته هم در فرم 
بسیار خوبی قرار داشت و به خصوص در هفته های 
پایانی، نشانه هایی از بازگشت به روزهای اوج را به 
نمایش گذاشت. با این وجود سرنوشت هافبک 
شماره هشت استقالل برای فصل جدید همچنان 

مبهم به نظر می رسد.
آرمانی دیگر در راه است

تیمی که شــیخ دیاباته و مهدی قایدی را در 
یک پنجره نقل و انتقاالتی به صورت همزمان از 
دست داده، طبیعتا برای تقویت خط حمله به چند 

خرید نیاز داشته است. از مثلث هجومی ترسناک 
استقالل، فقط ارسالن مطهری حفظ شده است. 
امین قاسمی نژاد، محمدرضا آزادی و امیرحسین 
حســین زاده خریدهای خوبی به نظر می رسند 
اما فرهاد در خط حمله به دنبال جذب یک مهره 
خارجی نیز هست. البته اگر همان طور که شایعه ها 
می گویند آن مهره »کی روش اســتنلی« باشد، 
هواداران استقالل از این انتقال به وجد نخواهند 
آمد. کی روش روی بازی هوایی فوتبالیست خوبی 
به نظر می رسد اما اســتقالل همین حاال آرمان 
رمضانی را برای استفاده از توپ های بلند در اختیار 
دارد. فراموش نکنیم کی روش فصل گذشته در 
دیدارهای کمی برای سپاهان بازی کرده و با توجه 
به شرایط سنی، بعید اســت بتواند به یک ستاره 

تاثیرگذار در استقالل تبدیل شود.

هزار مربی برای یک تیم، هزار تیم برای یک مربی

با فوتبال، شوخی دارند

استقالل و فرصت مهم تقویت  شدن

حمله دوم به بازار

مهدی طارمی و پورتو 
امشب اولین مسابقه 
خانگی شان در لیگ 

قهرمانان را روبه روی 
لیورپول برگزار می کنند. 

طارمی که این روزها به 
شدت در اوج به سر می برد، 

این هفته در لیگ پرتغال 
موفق به گل زنی از وسط 

زمین شد
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