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 قضاوت ناظمي 
در جام جهاني فوتسال

فدراسیون جهانی فوتبال پس از بررسی  نهایی 
گزینه های قضاوت در جام جهانی فوتسال را معرفی 
کرد. با اعالم رسمی اسامی داوران قضاوت کننده در 
جام جهانی لیتوانی ۲۰۲۱، هشــت داور از منطقه 
آسیا قضاوت خواهند کرد که از ایران ابراهیم محرابی 
ژ افشار و گالره ناظمی در این رقابت ها سوت خواهند 
زد. این در حالی است که برای اولین بار دو داور از ایران 
در این پیکارها قضاوت می کنند که نشان از سطح 
مناسب داوری فوتسال ایران دارد. همچنین حضور 
یک داور زن نیز برای اولین بار رخ می دهد که این مهم 
برای گالره ناظمی داور مطرح فوتسال ایران رخ داده 
است تا مسابقات جام جهانی مردان را قضاوت کند. 
ناظمی پیش از این رقابت هــای المپیک جوانان و 
مقدماتی جام جهانی مردان را نیز قضاوت کرده بود. 
رقابت های جام جهانی ۲۰۲۱ در شهریور امسال به 

میزبانی کشور لیتوانی برگزار خواهد شد.
    

 سهميه جهان، 
هدف هندبال بانوان

افســانه دهقانی نایب رییس بانوان فدراسیون 
هندبال درباره حضور تیم ملــی هندبال بانوان در 
مسابقات قهرمانی آسیا عنوان داشت:»مسابقات 
قهرمانی آسیا روزهای ۲۴ شهریور تا سه مهر برگزار 
خواهد شد که انتخابی مسابقات جهانی اسپانیا نیز 
محسوب می شود. قرار است تیم ما در این مسابقات 
حاضر شود. هنوز به صورت رسمی به ما اعالم نشده 
که چند تیم برای حضور در مسابقات اعالم آمادگی 
کرده اند اما اطالعاتی که از آسیا گرفتیم به صورت 
غیررسمی اعالم شــد که همراه ایران ۱۲ تیم در 
مسابقات شرکت می کنند اما اینکه بیشتر یا کمتر 
است به صورت رسمی اعالم نشده است. چنانچه 
۱۲ تیم در مسابقات حاضر شوند، ۶ تیم جواز حضور 
در مســابقات جهانی را کسب می کنند.« دهقانی 
افزود:»ما با هدف کسب سهمیه جهانی در قهرمانی 
آسیا شــرکت می کنیم و اگر حضور در مسابقات 
جهانی محقق شــود، این اتفاق نقطه عطفی برای 
بانوان ایــران و جامعه ورزش کشــور خواهد بود و  
هندبال بانوان در نقطه ای که شایستگی آن را دارد 

قرار می گیرد.« 
    

 درآمد 85 هزاري واليبال 
از ليگ ملت ها

ســومین دوره از رقابت هاي لیگ ملت هاي 
والیبال با یک ســال وقفه به صورت متمرکز در 
ریمیني ایتالیا برگزار شــد و تیــم برزیل عنوان 
قهرماني را به دســت آورد. پس از طالیی پوشان 
برزیل، تیم های لهســتان، فرانسه و اسلوونی به 
ترتیب در رده های دوم تا چهــارم قرار گرفتند. 
این در حالی است که تیم ملی والیبال کشورمان 
در این دوره از رقابت ها با ثبت پنج پیروزی و ۱۰ 
شکست عملکرد بسیار ضعیفي از خود نشان داد و 
در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفت. یکي 
از دالیل تالش تیم هاي حاضر در این مسابقات، 
بهره مندي از جوایز مالي آن است. در سال های 
گذشته جوایز مســابقات لیگ ملت ها حدود سه 
میلیون دالر بود، اما با رایزنی های صورت گرفته 
این مبلغ به ۶ میلیون دالر رسید. بر این اساس، 
قهرمان ســومین دوره مســابقات VNL یک 
میلیون دالر، نایــب قهرمان 5۰۰ هزار دالر، تیم 
سوم 3۰۰ هزار دالر و تیم چهارم ۱5۰ هزار دالر 
دریافت کردند. تمام بازی های مرحله مقدماتی 
نیز جایزه نقدی داشت که تیم برنده 9 هزار دالر 
و بازنده چهار هــزار دالر دریافت کرد. همچنین 
بازیکنانی که در تیم منتخب قــرار گرفتند ۱۰ 
هزار دالر و ارزشــمندترین بازیکن 3۰ هزار دالر 
جایزه گرفتند. شــاگردان والدیمیــر آلکنو در 
این دوره از بازی ها موفق بــه ثبت پنج پیروزی 
و ۱۰ شکســت در کارنامه خود شدند. با توجه به 
قوانین فدراسیون جهانی تیم ایران ۴5 هزار دالر 
از پیروزی ها و ۴۰ هــزار دالر بابت باخت هایش 
دریافت خواهد کرد. به ایــن ترتیب در مجموع 
درآمــد والیبال ایران از لیــگ ملت های ۲۰۲۱ 
مبلغی حدود 85 هزار دالر بــود. حال اینکه این 
مبلغ چه زمانی و چگونه به ایران واریز خواهد شد 
را مسئوالن فدراسیون والیبال باید پاسخ دهند؛ 
ضمن اینکه باید منتظر ماند و دید که چقدر از این 
مبلغ به بازیکنان داده خواهد شد و چه مقدار از آن 

در اختیار فدراسیون قرار خواهد گرفت.

منهای فوتبال

آریا طاری

فرهــاد مجیــدی و علیمنصــور، 
ستاره هایی از دو نسل مختلف استقالل 
هســتند. هرچند که بین ســال های 
درخشش شــان، یک شــکاف بزرگ 
و عمیق هم دیــده نمی شــود. هر دو 
نفر آنهــا در دوران بــازی، چهره های 
محبوبــی بودند و حتی بــرای مدتی، 
بازوبنــد کاپیتانی اســتقالل را به بازو 
داشتند. در رده باشگاهی، فرهاد چهره 

موفق تری به نظر می رسید و توانست 
کارهــای بزرگ تری برای اســتقالل 
انجام بدهد. در رده ملی اما منصوریان 
چهره به مراتب موفق تری بود و در نسل 
نودوهشتی های فوتبال ایران، یک جای 
ثابت برای خودش دســت و پا کرد. در 
دوران بازی این دو نفر، تصور نمی شــد 
که آنها عالقه چندانی به مربیگری داشته 
باشند اما این پیش فرض، کامال اشتباه 
بود. چراکه هم فرهاد و هم منصوریان، 
شــیفته مربیگری به نظر می رسیدند. 

منصوریان، ســال ها قبــل کارش را با 
هدایت پاس همدان شروع کرد. او مدتی 
هم به عنوان دستیار در تیم ملی حضور 
داشت و سپس سرمربی تیم ملی امید 
شد. بزرگ ترین موفقیت های این مربی 
تا امروز، در باشگاه نفت تهران رقم خورده 
است. باشگاهی که در نهایت با درخشش 
در لیگ و آســیا، این مربی را به آرزوی 
دیرینه اش برای نشستن روی نیمکت 
استقالل رســاند. با این وجود برخالف 
انتظارها، اوضــاع در تیم محبوب برای 

منصوریان خوب پیــش نرفت و او تنها 
پس از یک فصل کامل و سپری کردن 
هفت هفته از فصل دوم، کارش را از دست 
داد. پس از این اتفاق، منصوریان مدتی 
سرمربی ذوب آهن بود. او پنج هفته را هم 
روی نیمکت تراکتور سپری کرد و حاال 
ســرمربی آلومینیوم اراک شده است. 
در کارنامــه کاری علیمنصور و فرهاد، 
چند شباهت بزرگ دیده می شود. هر 
دو، زمانی سرمربی اســتقالل بوده اند 
و هر دو با پذیرفتن پیشــنهاد تیم ملی 

امید، مرتکب یک اشتباه بزرگ شده اند. 
جالــب اینکه مجیدی در ســه مقطع 
مختلف سرمربی آبی ها بوده اما برخالف 
منصوریان، هرگز یک فصل کامل را در 
این تیم پشت ســر نگذاشته و همیشه 
از میانه های راه به استقالل ملحق شده 
اســت. نکته جالب دیگر این است که 
هیچ کدام از ایــن دو مربی تا امروز فاتح 
یک جام قهرمانی نشده اند. بزرگ ترین 
موفقیت فرهاد و علیرضا در قامت مربی، 
نایب قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی 

بوده است.
آن چــه برخورد امروز اســتقالل و 
آلومینیوم را جذاب می کند، فرم عالی 
هر دو تیم است. استقالل فرهاد پس از 
بسته ماندن دروازه حریفش در دربی، در 
چهار مسابقه متوالی به گل رسیده و هر 
چهار مسابقه را هم با پیروزی پشت سر 
گذاشته است. آنها به کمک این چهار برد، 
هم در جام حذفی درخشیده اند و هم در 
لیگ برتر برای تیم های پایین تر جدول، 
تا حدودی دســت نیافتنی شده اند. در 
مقابل اوضاع آلومینیوم هم قابل توجه 
به نظر می رســد. آنهــا در چهار هفته 
اخیر صنعت نفت، پدیــده و تراکتور را 
شکست داده اند و فقط روبه روی ذوب 
به تساوی رسیده اند. شکست دادن تیم 
ســابق علیمنصور در جام حذفی، یک 
موفقیت انکارنشدنی برای اراکی ها بود. 
آنها برای رسیدن به مرحله بعدی این 
تورنمنت، به تیم مربی سابق شان یعنی 
رسول خطیبی غلبه کردند. آلومینیوم 
در جدول، نزدیک ترین تعقیب کننده 
استقالل به شــمار می رود. آنها هفت 
امتیاز کم تر از آبی های پایتخت تصاحب 
کرده اند و اگر امروز برنده باشند، دوباره 
نبرد بر سر سهمیه آسیا را زنده خواهند 
کرد. این نکته را هم اما نباید نادیده گرفت 
که پرسپولیس، ســپاهان و استقالل 
به عنوان ســه تیم باالی جدول در جام 

حذفی حضور دارند و اگــر یکی از آنها 
در آن رقابت ها به قهرمانی برســد، تیم 
چهارم لیگ هم آسیایی خواهد شد. در 
نتیجه حفظ این رده هم برای اراکی ها 
فوق العــاده مهم به نظر می رســد. اگر 
آنها بتوانند در اولین فصل حضورشان 
در ســطح اول فوتبال ایران آســیایی 
شــوند، دســت به یک کار تاریخی و 

فراموش نشدنی زده اند. 
فرهاد به خوبی می داند که علیرضا 
منصوریــان بــرای همیشــه یکی از 
آلترناتیوهای داخلــی او روی نیمکت 
اســتقالل خواهد بود. مرد اول نیمکت 
آبی ها، با چند پیــروزی متوالی، دیگر 
نگرانی خاصی از بابــت امیر قلعه نویی 
ندارد اما رویارویی با منصوریان، تجربه 
متفاوتــی خواهد بود. نبرد حســاس 
امروز بین دو مربــی جوان، خوش فکر 
و جسور برگزار می شــود. دو مربی که 
هنوز هم اول راه هستند و می خواهند 
در سال های پیش رو دست به کارهای 
بزرگی بزنند. ایــن دوئل برای مجیدی 
و علیمنصــور، فراتر از جــدول لیگ و 
معادله های این چنینــی اهمیت دارد. 
آنها می خواهند هر طور که شده، همه 

امتیازهای این بازی را تصاحب کنند.

فرهاد-علیمنصور؛ نبرد بزرگ هفته

داستان یک برخورد

اتفاق روز

چهره به چهره

جذاب ترین دوئل این هفته لیگ برتر در تقابل فرهاد مجیدی و علیرضا منصوریان شکل خواهد گرفت. دو مربی که هر 
دوی شان سال های زیادی را به عنوان بازیکن در استقالل سپری کرده اند. حاال فرهاد مرد اول نیمکت این باشگاه به شمار 

می رود و علیمنصور در اراک، هدایت آلومینیوم را بر عهده دارد. مجیدی پس از شکست دادن قلعه نویی، به کنار زدن منصوریان 
از مسیرش فکر می کند. هرچند که شکست دادن آلومینیوم در سراسر این فصل، اصال اتفاق ساده ای نبوده است. در بین همه 
تیم های تازه وارد تاریخ لیگ برتر، اراکی ها یکی از بهترین شروع های ممکن را در باالترین سطح فوتبال ایران تجربه کرده اند.

ماجرایی که بین انگلیســی ها و آلمانی ها اتفاق می افتد، 
همیشه فراتر از یک مســابقه فوتبال است. این بار هم در نبرد 
دو تیم، ماجراهای عجیب و جذاب زیادی وجود داشت. برای 
هواداران فوتبال در انگلیس، اهمیت بردن این جدال درست به 

اندازه اهمیت بردن یک جام بود. 
چراکه آنها دشمنی قدیمی شان با آلمانی ها را هرگز از یاد 
نمی برند. ۲5 سال قبل، دو تیم در نیمه نهایی یورو 9۶ در لندن 
با هم روبه رو شدند. انگلیسی ها به آن تیم و آن نسل خوش بین 
بودند اما آلمانی ها در ضربات پنالتی، برنده مســابقه شدند. 

پنالتی آخر سه شیرها را هم »گرت ساوت گیت« خراب کرد. 
متهم ردیف اول آن شکست دردناک، تاکید داشت که بعد از 
آن صحنه، زندگی اش دیگر مثل قبل نخواهد شد. آن روزها، 
»رحیم اســترلینگ« با مادرش در جامائیکا زندگی می کرد. 
پدر این خانواده هم به تازگی کشته شــده بود. این دو نفر در 
حالت عادی، نباید هیچ ربطی به هم داشته باشند اما فوتبال، 
آنها را در یکی از مهم ترین روزهای زندگی شــان در کنار هم 
قرار داده است. حاال ساوت گیت ســرمربی تیم ملی انگلیس 
شده و رحیم ستاره شماره ۱۰ ســفیدها محسوب می شود. 
ستاره ای که سومین گلش در جام ملت ها را وارد دروازه آلمان 
کرد تا مقدمات یک پیروزی بزرگ را فراهم کند. این برد برای 
سرمربی سه شــیرها، معنای خاص خودش را داشت. چراکه 
او باالخره توانست حساب قدیمی اش را با ژرمن ها صاف کند. 

هرچند که بــه گفته خود ســاوت گیت، آن رنج قدیمی برای 
همیشــه پابرجا خواهد ماند. حتی پس از این پیروزی بزرگ، 
ساوت گیت به این موضوع اشاره کرده که پس از دیدن دیوید 
سیمن روی اسکوربرد ورزشگاه، دوباره به یاد آن پنالتی افتاده و 
متوجه شده که هرگز نمی تواند این رنج را برای هم تیمی های 
سابقش جبران کند. با این حال انگلیسی ها حاال مشغول قدم 
 زدن روبه روی ابرها هستند. آنها برای اولین بار در یک مسابقه 
حذفی، آلمان را از پیش رو برداشته اند و حاال در جمع هشت 

تیم برتر جام ملت های اروپا دیده می شوند.
در طرف مقابل ماجرا، همه چیز برای آلمانی ها تلخ به نظر 
می رسد. این »آخرین« تجربه حضور یواخیم لوو روی نیمکت 
ژرمن ها بوده است. مردی که اصال دوست نداشت دوران طوالنی 
کاری اش در آلمان با شکست روبه روی انگلیس به پایان برسد. 

لوو در این سال ها توانست آلمان را قهرمان دنیا کند اما قهرمانی 
در جام ملت ها، همیشه برای او دست نیافتنی به نظر می رسید. 
آلمان با این مربی در سال ۲۰۰8 به فینال تورنمنت هم رسید 

اما نتوانست این جام را به دست بیاورد. 
تیمی که در مرحله گروهی جام جهانی روسیه حذف شده 
بود، حاال در اولین مســابقه حذفی جام ملت هــا از تورنمنت 
کنار رفته تا سال های سیاهی را پشت سر بگذارد. با این وجود 
آلمانی ها همیشــه برمی گردند. هدایت ایــن تیم خیلی زود 
به هانسی فلیک سپرده می شــود و او انگیزه های زیادی برای 
بازسازی روحیه از دست رفته آلمانی ها دارد. فراموش نکنید 
که سه سال بعد، جام ملت ها در کشور آلمان برگزار می شود و 
کامال بعید است که تیمی بتواند مقابل آنها، حرف زیادی برای 

گفتن داشته باشد. 

آریا رهنورد

مرحله یک هشتم نهایی جام ملت ها، سرشار 
از لذت و هیجــان بود. آنقدر کــه خیلی ها این 
دوره از یورو را با بهترین یوروهای تاریخ مقایسه 
می کنند. تا همین جا هم شگفتی های زیادی در 
جام ملت ها اتفاق افتاده و باید منتظر شگفت های 
تازه تری باشیم. خبر نگران کننده این است که 
تنها هفت مسابقه به پایان این تورنمنت جذاب 
و تماشایی باقی مانده است. از این هفت مسابقه، 
دو نبرد امروز در روسیه و آلمان برگزار خواهند 
شد. دو جدال جذاب که سرنوشت دو تیم حاضر 

در نیمه نهایی تورنمنت را مشخص می کنند.
سوئیس-اسپانیا )ساعت 20:30/ 
ورزشگاه کرستوفسکی روسیه(

اولین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام 
ملت ها را ســوئیس و اســپانیا برگزار می کنند. 
دو تیمی که در دو نبــرد فوق العاده دراماتیک و 
فراموش نشدنی، خودشــان را به این مرحله از 
جام ملت ها رساندند. اســپانیا در مسابقه قبلی 
که به وقت های اضافه هم کشیده شد، حریف را 
با نتیجه پنج بر سه شکست داد و سوئیس هم با 

یک نمایش باورنکردنی که اتفاقا آن هم به وقت 
اضافه رفت، توانست قهرمان جهان را در ضربات 
پنالتی از پیش رو بردارد. سناریوی دو مسابقه، به 
شکل متفاوتی برای دو تیم اتفاق افتاد. اسپانیا 
آن تیمی بود که بعد از زدن گل ســوم، بازی را 
رها کرد و تنبیه شد. سوئیس اما آن تیمی بود که 
بعد از خوردن گل سوم، دست از تالش برنداشت 
و کار را به تساوی کشاند. با این حال هر دوی آنها 
»برنده« بودند و این موضوع از هر چیزی مهم تر 
به نظر می رسد. شاگردان انریکه و پتکوویچ، حاال 
یک جدال به شدت جذاب را پشت سر خواهند 
گذاشت. این اولین بار است که اسپانیا و سوئیس 
در تاریخ یورو با هم روبه رو می شوند. آنها سه بار 
در جام جهانی با هم مسابقه داده اند و در این سه 
بازی، دو برد سهم اسپانیا و یک برد سهم سوئیس 
شده است. جالب اینکه سوئیس در اولین مسابقه 
جام جهانی آفریقای جنوبی، توانست الروخا را 
شکست بدهد اما همان اسپانیا در نهایت، قهرمان 
جام جهانی شد! اسپانیا با قرار گرفتن در چنین 
موقعیتی بیگانه نیست اما سوئیس برای اولین 
بار در تمام تاریخش به یــک چهارم نهایی جام 
ملت های اروپا راه پیدا کرده است. پس از پیروزی 

بزرگ در دیدار قبلی روبه روی کرواسی، اسپانیا 
به اولین تیم تاریخ جام ملت های اروپا تبدیل شد 
که در دو بازی متوالی پنج  بــار دروازه تیم های 
رقیب را باز می کند. این حقیقت را هم اما نباید 
فراموش کرد که ســوئیس نیز در هــر دو دیدار 
قبلی اش در این تورنمنت سه گل زده و با داشتن 
ستاره هایی مثل ژاکا، شکیری و سفروویچ، اصال 
تیم ســاده ای به نظر نمی رسد. این یک مسابقه 
فوق العاده بین دو تیم خسته و جسور خواهد بود. 
دو تیمی که به هر قیمتی می خواهند بخشی از 

نیمه نهایی این جام باشند.
 بلژیک-ایتالیا )ساعت 23:30/

 ورزشگاه آلیانز آره نا آلمان(
بدون تردید، این بزرگ ترین جدال در مرحله 
یک چهارم نهایی جام ملت ها خواهد بود. جایی 
که دو غول تورنمنت روبه روی هم قرار می گیرند. 
تیم هایی که تا امروز، هر چهار مسابقه قبلی شان 
در جام را با پیروزی پشت ســر گذاشته اند. هم 
ایتالیا و هم بلژیک، کار ســختی برای صعود از 
مرحله قبلی جام داشــتند. بلژیک یک نبرد به 
شدت سخت و نزدیک را روبه روی پرتغال پشت 
سر گذاشت و با تنها گل تورگان هازارد روی یک 
شلیک استثنایی، به برتری رسید و ایتالیا برخالف 
انتظارها، ناچار شــد برابر اتریــش به وقت های 
اضافه برود. اگر کمــک داور ویدئویی به کمک 
تیم مانچو نیامده بود، حتی احتمال شکســت 
آنها برابر اتریش هم وجود داشت. آتزوری در آن 

مسابقه پس از ۱۱۶8 دقیقه باالخره گل خورد! 
این نخستین بار است که ایتالیا و بلژیک در یک 
مسابقه حذفی به هم برخورد می کنند. دیدارهای 
قبلی آنها در یورو و جام جهانی، همیشه در مراحل 
گروهی اتفاق افتاده است. جالب اینکه بلژیک در 
چهار تقابل قبلی در یورو و جام جهانی، حتی یک 
بار هم موفق به کســب پیروزی روبه روی ایتالیا 
نشده اســت. ایتالیا عادت خاصی در رسیدن به 
ضربات پنالتی در یک چهارم نهایی جام ملت ها 
دارد. آنها برای چهارمین بار متوالی به این مرحله 
از یورو راه پیدا کرده اند و جالب اینجاســت که 
کارشان در هر سه تجربه قبلی در این مرحله به 
پنالتی کشیده شده است. این تیم در سال های 
۲۰۰8 و ۲۰۱۶ در پنالتی ها روبه روی اســپانیا 

و آلمان حذف شد اما در ســال ۲۰۱۲ توانست 
تیم ملی انگلیس را در ضربات پنالتی شکســت 
بدهد. بلژیک در هفت مســابقه از هشت جدال 
آخر در جام ملت ها »برنده« بــوده و ایتالیا هم 
با رکــوردی خیره کننده راه خــودش را به این 
مرحله هموار کرده است. آنها در ۱۲ بازی از ۱3 
مسابقه اخیرشان در همه رقابت ها برنده بوده اند. 
بزرگ ترین نگرانی تیم مارتینز برای این جدال، 
مصدومیت ادن هازارد و کوین دی بروینه است. 
آنها برای صعود در این مســابقه بســیار سخت 
و نفس گیر، به درخشــش خیره کننده مهاجم 
نوک شان یعنی روملو لوکاکو نیاز دارند. بازیکنی 
که ایتالیایی ها به خوبی بــا خصوصیت هایش 

آشنا هستند.

درباره یک درام تمام عیار

رحيم، قاتل آقای لوو!

جدال در جام ملت هاي اروپا براي رسیدن به نیمه نهایي

قرمز،قرمز، قرمزو آبی! 

فرهاد به خوبی می داند 
که علیرضا منصوریان 

برای همیشه یکی از 
آلترناتیوهای داخلی او روی 

نیمکت استقالل خواهد 
بود. مرد اول نیمکت آبی ها، 

با چند پیروزی متوالی، 
دیگر نگرانی خاصی از 

بابت امیر قلعه نویی ندارد 
اما رویارویی با منصوریان، 
تجربه متفاوتی خواهد بود
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