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 دادن قضاوت به جواهري 
براي فرار از  فشار؟

خبر محروم كردن آســو جواهري داور فوتبال 
بانوان به دليل يك پژوهش، از آن دســت اتفاقاتي 
است كه در فوتبال ايران رخ مي دهد. با اين حال بعد 
از فشارها و انتقادات بسياري كه به اين تصميم وارد 
شد، خبر رسيده است كه جواهري قرار است بار ديگر 
در يك مسابقه قضاوت كند. جواهری پيش از اين به 
دليل آنکه در زمينه جامعه شناسی ورزش و مطالعات 
جنسيت و اقتصاد سياسی ورزش فعاليت می كند، 
توسط كميته داوران تهديد به محروميت شده بود 
و مدت ها ابالغی برای قضاوت در ليگ نداشــت اما 
اكنون نام او در گــروه داوری ديدار تيم های وچان 
كردستان و قشقايی شيراز در هفته نهم ليگ برتر 
فوتبال بانوان قرار گرفته است و جمعه، ۱۰ بهمن به 
عنوان داور چهارم قضاوت خواهد كرد. البته با توجه 
به آمادگی وچان كردستان و شکست قشقايی شيراز 
در تمامی ديدارهای خود به نظر می رسد اين مسابقه 
يك طرفه خواهد بود و انتخاب آسو جواهری به عنوان 
داور چهارم تا حدودی جای سوال دارد، چراكه كميته 
داوران می توانست فرد كم تجربه ای را به عنوان داور 
چهارم انتخاب كند و قضاوت ديگری را به جواهری 
بسپرد. بايد ديد كه آيا اين اقدام برای كاهش فشار از 
روی كميته داوران است يا به معنی بازگشت دوباره 

جواهری به قضاوت است.

 اردوي مشترك شاگردان 
ذوالقدر و عسگري

با درخواست فدراســيون تکواندو بلغارستان 
اردوی مشــترک تکوانــدوكاران اين كشــور با 
ملی پوشان تکواندو ايران در مركز جهانی تکواندو 
كشورمان برگزار می شــود. تيم ملی تکواندو ايران 
كه موفق به كسب دو سهميه المپيك توكيو توسط 
آرمين هادی پور و ميرهاشــم حسينی شده است 
به همراه سجاد مردانی، ســروش احمدی، فرزان 
عاشورزاده، اميرسينا بختياری، مهران برخورداری 
و ســيداميد حســينی تمرينات خود را پشت سر 
می گذارنــد و از ۲۰ بهمن ميزبــان تکواندوكاران 
بلغارســتان خواهد بود. ملی پوشان بلغارستان به 
منظور حضور در مسابقات كسب سهميه المپيك 
قاره اروپا تمرينات شــان را زير نظر سرمربی ايرانی 
خود »فرزاد ذوالقدری« پيگيری می كنند و حاال به 
منظور آمادگی بيشتر درخواست تمرين مشترک با 

تيم ملی ايران را داشته اند.
    

فلوریدا ميزباني را از توكيو مي خواهد
مدير ارشــد مالی فلوريدا به كميته بين المللی 
المپيــك )IOC( گفت كه اين ايالــت از ميزبانی 
بازی هــای المپيك در ميــان گمانه زنی ها درباره 
احتمال عقب نشــينی ژاپن خوشحال خواهد بود. 
جيمــی پاترونيس نامه ای به تومــاس باخ رييس 
IOC فرســتاد تا آنها را تشــويق كند كه به فکر 
جابه جايی المپيك از توكيو به اياالت متحده آمريکا 
و به ويژه فلوريدا باشند. وی در اين نامه نوشت:»بر 
اساس گزارشات رسانه ها از مديران ژاپن كه به طور 
خصوصی تصميم به لغو المپيك گرفته اند، نگرانی 
آنها به دليل كرونا هنوز زمان برای انتقال بازی ها به 
فلوريدا وجود دارد.« در اين نامه كه توسط پاترونيس 
امضا و به صورت آنالين منتشــر شــده، به قدرت 
احتمالی واكسيناسيون ايالت فلوريدا، بازگشايی 
اقتصادی و رويدادهای ورزشی و همچنين باز بودن 
دنيای ديزنی برای تجارت، اشاره شده است. اين در 
حالی است كه فلوريدا به دليل بحران كرونا ۲۵ هزار 
كشته داشت. پاترونيس يادآور شد:»هرگونه اقدامات 
احتياطی الزم است اجازه دهيد آن را كشف كرده و 

انجام دهيم.«
    

دوچرخه دانشور در پيست بازنشستگي؟
اردوی تيم ملی دوچرخه ســواری پيســت در 
بخش سرعت آغاز شــده و نفرات دعوت شده وارد 
اردو شدند و تست PCR دادند. اما محمد دانشور، 
ركابزن ملی پوش ايران كه طالی بازی های آسيايی 
اينچئون را دارد با وجود دعوت شدن به اردوی تيم 
ملی نيامد. عليرضا احمــدی، مدير تيم های ملی 
دوچرخه ســواری در مورد علت نيامدن دانشور به 
اردوی تيم ملی گفت:»آن طور كه مربی دانشــور 
با محمود پراش، ســرمربی تيم ملی صحبت كرده 
دانشور در فکر كنار گذاشتن دوچرخه سواری است 
و در نظر دارد كه شغلی برای خود پيدا كند و مشغول 
به كار شود. همچنين گفته است كه دوچرخه هايش 

را نيز برای فروش گذاشته است.« 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از 9 مسابقه متوالی بدون 
شکســت در لیگ برتر، طلسم 
نباختن پرسپولیسی ها در لیگ 
برتر بیستم باالخره از بین رفت 
و آنها روبه روی یکــی از رقبای 
پایین جدولی شکست خوردند. در 
هفته پیروزی سپاهان و تراکتور، 
این نتیجه قرمزهــا را از رده های 
باالیی جدول دور خواهد کرد. تیم 
یحیی این فصل در 10 مسابقه فقط 
سه بار برنده شده و این روند برای 
قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر، 
اصال پذیرفتنی به نظر نمی رسد. 
ظاهرا فوتبال ایران باید آرام آرام 

برای معرفی یک قهرمان جدید 
آماده شــود. هرچند که سرخ ها 
هنوز می توانند اوضاع را به سود 

خودشان تغییر بدهند.
    

این تیم دفاع ندارد
مصدوميت همزمان ســيدجالل 
حسينی و محمدحسين كنعانی زادگان 
را نمی توان فقط يك »بدشانســی« 
دانست. پرسپوليســی ها بايد خيلی 
زودتر از اين ها حدس می زدند كه وقتی 
دو مدافع وسط دائما در حال بازی كردن 
هستند و فشار بسيار زيادی را تحمل 
می كنند، مصدوميت در كمين شــان 
خواهد بود. پرســپوليس هيچ فکری 
برای پر كردن جای خالی شجاع نکرد و 

اين موضوع حاال برای اين تيم به شدت 
گران تمام شده است. اعتماد كردن به 
مهدی شيری برای بازی در قلب دفاع 
هم چيزی به جز يك تصميم فاجعه بار 
نبود. شيری در فينال آسيا به روشنی 
نشان داد كه چه نســبتی با توپ های 
ارســالی دارد و برابر سانترها تا چه حد 
آشفته می شود. او اين بار برابر آلومينيوم 
پنالتی نداد و مرتکب يك خطای هند 
بزرگ نشد اما شــرايطی را فراهم آورد 
كه آلومينيومی ها با هر سانتر، صاحب 
يك موقعيت خوب گل زنی شــوند و 
در نهايت با توپ ارسالی تقريبا مشابه، 
به دو گل دســت پيدا كنند و همه سه 
امتياز اين نبــرد را در اراک نگه دارند. 
خطيبی به خوبی به ضعف سرخ ها در 

بازی هوايی پی برده بود اما مهره های 
پرسپوليس بدون توجه به اين حقيقت 
مهم، به راحتی در فضاهای مناسب به 
حريف خطا می دادند و خودشان را به 
دردسر می انداختند. تيمی كه خودش 
را بهترين تيم فوتبال در غرب آســيا 
می داند، نبايد به همين سادگی فوتبال 
موردعالقه حريف را در زمين پياده كند.

خرید های ناموفق
بخشــی از خريدهای پرسپوليس 
در پايان فصل گذشــته، درخشان از 
آب درآمدنــد. حامــد لك، عيســی 
آل كثير و ميالد ســرلك، خريدهای 
عالی يحيی بودند امــا اين چند خريد 
خوب، نمی توانند خريدهای بد تيم را 
پوشش بدهند. جذب آرمان رمضانی 

يك اشتباه استراتژيك بزرگ از سوی 
پرسپوليســی ها بــود. بازيکنی كه تا 
امروز حتی يك حركت مثبت برای اين 
تيم انجام نداده است. درست مثل علی 
شــجاعی كه اصال نتوانسته انتظارات 
پرسپوليســی ها را برآورده كند و در 
مجموع در اين باشگاه حرفی برای گفتن 
نداشته است. مهدی مهدی خانی هم با 
وجود سابقه لژيونر بودن، اصال در حد و 
اندازه های يك مهره هجومی مفيد برای 
پرسپوليس نبوده اســت. بدون شك 
اگر گل محمدی به جای اين نفرات به 
سراغ مهره های ديگر می رفت، نتيجه 
بهتری می گرفت. عالوه بر اين، معلوم 
نيســت چرا يحيی به هيچ قيمتی به 
نفرات جوانی مثل محمد شــريفی يا 
آريا برزگر اعتقاد نــدارد و اين نفرات را 

محك نمی زند.
احمدنور؛ مردی که گل نمی زند

شايد باورتان نشود اما احمد نوراللهی 
بهترين گل زن فصل پرسپوليس است. 
با اين حــال هر وقت كه تيــم در يك 
لحظه حساس به گل نياز دارد، احمد 
موقعيت را از دست می دهد. در آخرين 
دقايق ديدار با آلومينيوم، احمد در يك 
موقعيت فوق العاده برای گل زنی قرار 
گرفت اما توپ را با يك ضربه بی دقت 
از دست داد. اگر قرار است نوراللهی در 
پست هجومی فعلی اش ماندگار شود، 
بايد شم گل زنی به مراتب بيشتری را از 
خودش به نمايش بگذارد. با اين حجم از 
موقعيت های از دست رفته، او به تنهايی 
در حال تبديل شدن به يکی از داليل 

ناكامی پرسپوليس است.
بار گران بودند و رفتند! 

بخشــی از شــرايط نگران كننده 
اين روزهــای پرســپوليس، حاصل 
شــاهکارهای مديريتی رســول پناه 
اســت. او باالخره از پرسپوليس جدا 
شده اما تاثيراتش در درازمدت همراه 
تيم خواهد بود. تيمی كه می توانست 
تا مدت ها سرمســت يك درخشش 
آسيايی باشد، بالفاصله پس از ديدار 

با النصر با موجی از حواشــی روبه رو 
شد و چند ســتاره كليدی اش را هم 
به راحتی از دســت داد. تبديل كردن 
تيم فيناليســت آســيا به تيمی كه 
حتی در اراک شکست می خورد، كار 
راحتی نبود و رسول پناه اين شاهکار 
را به بهترين شــکل ممکن انجام داد. 
او به معنای واقعی كلمه يك شعبده باز 

تمام عيار بود.
مسئولیتی که پذیرفته نمی شود

يحيی گل محمدی هنوز هم حاضر 
نيست پای همه مسئوليت هايش در 
پرسپوليس بايستد. اين موضوع درست 
پس از هر شکست او و تيمش بيشتر به 
چشم می آيد. حرف زدن از رسول پناه و 
مديران سابق و فعلی تيم، هيچ دردی 
از سرخپوشــان دوا نخواهد كرد. آنها 
بايد به دنبال برطر ف كردن ضعف های 
فنی شــان باشــند و قبل از هر كاری، 
پذيرفتن مسئوليت از سوی سرمربی 
برای اين مساله ضروری به نظر می رسد. 
اگر يحيی به هميــن روند مصاحبه ها 
ادامه بدهد، پرسپوليس در ادامه فصل 
حتی با مشکالت بزرگ تر و جدی تری 
روبه رو خواهد شد. بدون شك هيچ كس 
به اندازه مربی روی هر نتيجه اي از تيم 

تاثير نمی گذارد.

همه دالیل شکست پرسپولیس برابر آلومینیوم

ترک خوردن در اراک! 

اتفاق روز

چهره به چهره

يکی از جذاب ترين اتفاق های اين فصل ان.بی.ای، بازگشت 
»رويايی« استفن كری به بهترين فرم ممکن بوده است. تا امروز 
در فصل جديد، هيچ بازيکنی به اندازه استف امتياز جمع نکرده 
و او صدرنشين جدول امتيازها به شــمار می رود. كری دو سال 
قبل در جريان فينال با تورنتو آسيب ديد و پس از آن هفته های 
بسيار زيادی از فصل گذشته را از دست داد. او وقتی به ميادين 
برگشت كه ديگر برای نجات گلدن استيت دير شده بود. واريرز 
حتی به مرحله پلی آف و حباب اورالندو راه پيدا نکردند اما در اين 
فصل، كری دوباره به اوج برگشته است. او عملکرد خيره كننده ای 

داشته و اگر همين كيفيت را تا پايان فصل حفظ كند، می تواند 
حتی مدعی بردن جايزه »ام.وی.پی« باشــد. بدون ترديد اگر 
»كلی تامپسون« دوباره آسيب نمی ديد و اين فصل را از دست 
نمی داد، »برادران پرسروصدا« در اين فصل هم يك زوج طاليی 
می ساختند اما حاال استف مجبور است بار تيم را به تنهايی به دوش 
بکشد. در حضور تيم های پرستاره ای مثل لس آنجلس ليکرز 
كه لبران جيمز و آنتونی ديويس را در اختيار دارد، لس آنجلس 
كليپرز كه از پال جرج و كوای لنارد بهره می برد، ميامی هيت با 
جيمی باتلر و بم آدبايو، ميلواكی باكس با يانيس آنته تکومپو و 

كريس ميدلتون و البته بروكلين نتس با حضور همزمان كايری 
اروينگ، كوين دورانت و جيمز هاردن، بعيد به نظر می رسد كه 
گلدن استيت واريرز شانسی برای قهرمانی در اين فصل داشته 
باشد اما نمايش های فردی كری، حقيقتا باشکوه هستند. او كه 
در بين بسکتبالی ها با لقب »آدم فضايی« شناخته می شود، در 
اين فصل از يك ركورد خيره كننده رد شــده و حاال در رده دوم 
بيشترين پرتاب ها سه امتيازی در تاريخ ان.بی.ای ديده می شود. 
كری تا امروز ۲۵6۲ پرتاب موفق سه امتيازی داشته است. آمار 
خارق العاده ای كه فقط »ری آلن« در تاريخ ان.بی.ای توانسته از 

آن عبور كند. 
آلن در دوران حرفه ای اش ۲973 پرتاب سه امتيازی موفق 
داشته است. با اين حال عملکرد كری حتی از ری آلن هم بهتر به 
نظر می رسد. چراكه آلن در هفت هزار پرتاب به اين عدد رسيده 
و كری توانسته با پنج هزار پرتاب، اين كار را انجام بدهد. در واقع 

استف 43 درصد پرتاب های سه امتيازی اش را با موفقيت پشت 
سر گذاشــته و اين عدد برای ری آلن 4۰ درصد بوده است. در 
اين فهرست، ستاره هايی مثل رجی ميلر، جيمز هاردن، درک 
نوويتزكی و لبران جيمز همگی فاصله ای معنادار از كری دارند. 
شکســت دادن ليکرز با لبران در يك كام بك فراموش نشدنی، 
واريرز را به يکی از تيم های تماشايی اين فصل بدل كرده است. 
مهم نيست كه آنها تا چه مرحله ای در اين رقابت ها باقی می مانند. 
كری تا آخرين روز به نمايش های جادويی اش تداوم خواهد داد. 
ديدن او در زمين با همه اين پرتاب های استثنايی و دربيل های 
موفق، حقيقتا لذتبخش به نظر می رسد. كری يکی از بهترين 
بسکتباليست های اين دوران به شمار می رود. حتی اگر برخالف 
خيلی از ستاره ها، بيش از حد عضالنی به نظر نرسد. او يك ستاره 
متفاوت در دنيای بسکتبال است. بازيکنی كه توانسته بسکتبال 

بازی كردن را به يك هنر جذاب بدل كند.

آریا طاری

جدايی از تيم محبوب، هميشه لحظه ای 
مرگبار برای فوتباليست ها به شمار می رود و 
فرانك لمپارد حاال برای دومين بار اين لحظه 
را تجربه كرده اســت. ظاهرا قرار است پايان 
فرانکی در چلسی، هميشــه به يك تراژدی 
بزرگ گره بخورد. در ســال های بازی او در 
استمفوردبريج، همه تصور می كردند لمپارد 
با پيراهن آبی بازنشســته خواهد شــد اما او 
فوتبالش را در نيويورک تمــام كرد و حتی 
مدتی برای باشگاه منچسترسيتی به ميدان 
رفت. در دوران مربيگری هم انتظار می رفت 
باشــگاه برای مدت بيشــتری پشت لمپارد 
بايستد اما گم شدن نشانه های پيشرفت، تير 

خالص را به روياهای بزرگ لمپارد زد.
۱8 ماه پس از انتخاب  شدن به عنوان مرد 
اول نيمکت چلســی، فرانك لمپــارد از اين 
تيم بركنار شد. تيم لمپارد 4۲ ساله حاال در 
رده نهم جدول ليگ برتر ديده می شود و اين 
موضوع به ويژه پس از هزينه های ســنگين 
تابستانی برای مالکان باشگاه اصال پذيرفتنی 
نبوده است. شکســت هفته قبل روبه روی 
لســتر، تير خالص را به پروژه لمپســی زد. 

آخرين بازی او به عنوان مربی اين باشــگاه 
اما يك پيــروزی در رقابت های اف.ای.كاپ 
بود. چلسی در پنج مسابقه اخيرش در ليگ 
برتر، فقط يك بار برنده بوده اســت. باشگاه 
از اين تصميم به عنوان يك تصميم بســيار 
»دشوار« ياد كرده است. آنها فرانك را يکی از 
اسطوره های چلسی دانسته اند اما به نوعی از 
اين تصميم هم ناگزير بوده اند. اولين سياست 
بسيار مهم لمپارد در قامت سرمربی چلسی، 
اســتفاده از مهره های جوان و كم سن وسال 
برای باشــگاه بود. لمپارد بــه نفرات زيادی 
كمك كرد تا مســتقيما از آكادمی چلســی 
به تركيب اصلی باشــگاه برســند. ميسون 
مانت و تامی آبراهــام، كليدی ترين نفراتی 
بودند كه در ايــن دوره فرصت بــازی برای 
چلسی را به دست آوردند. محروميت فصل 
گذشته باشــگاه از نقل و انتقاالت، فشارها را 
روی لمپارد به شــکل ويژه ای كاهش داده 
بود. هيچ كس انتظار نداشــت آبی ها در آن 
فصل برنده يك جام قهرمانی باشــند اما در 
اين فصل اوضاع كامال تغيير كرد. ســرمربی 
جوان چلسی كه دربی كانتی را به مقصد اين 
باشگاه ترک كرده بود، اصرار داشت كه هيچ 
مشکلی با »فشــار« خريد مهره های جديد 

ندارد اما همين مساله در نهايت انتظارها را از 
او بسيار باال برد. همان طور كه انتظار می رفت، 
لمپارد خيلی دوستانه از چلسی جدا شده و 
از همه هواداران اين باشگاه هم خواسته كه از 
سرمربی بعدی تيم حمايت كنند. مردی كه 
خودش هم به تازگی از هدايت يك باشــگاه 

اروپايی بركنار شده است!
بيش از دويســت ميليون يــورو هزينه 
برای خريد هفت ستاره در يك پنجره نقل و 
انتقاالت، نگاه ها نسبت به چلسی را تغيير داد. 
با اين خريدها، همه انتظار داشــتند كه تيم 
سوپرفرانکی مدعی جدی قهرمانی ليگ برتر 
باشد. چلســی برای نفراتی مثل بن چيلول و 
كای هاورتز مجموعا بيش از ۱۱۰ ميليون يورو 
هزينه كرد اما اين خريدها در استمفوردبريج 
چندان درخشــان نبودند. حتــی تيمو ورنر 
كه تصور می شــد برای كفــش طالی ليگ 
برتر مبارزه خواهد كرد، تــا امروز يك فصل 
كابوس وار را در جزيره پشت سر گذاشته است. 
خبر بركناری لمپــارد حتی مربيان تيم های 
ديگر ليــگ برتر را نيز به شــدت تحت تاثير 
قرار داده است. روی هاجسون كه اين روزها 
روی نيمکت كريستال پاالس ديده می شود، 
در واكنش به اين اخراج گفته اســت:»واقعا 
غمگين شدم. لمپارد فصل گذشته فوق العاده 
بود. او هميشه يك قهرمان و يك الگو برای 
هواداران چلســی بوده است. حيف است 
كه به اين مربی فقط ۱8 ماه زمان بدهی.« 
حتی پپ گوارديوال هم از اين اتفاق متاثر 

شده و اعالم كرده كه دوست دارد به زودی با 
لمپارد شام بخورد. 

شايد خود لمپارد خيلی راحت تر از ديگران 
اين اتفاق را درک كند. چراكه باشگاه چلسی 
ســابقه ای طوالنی در زمينــه برخوردهای 
بی رحمانه با مربيان مختلف داشــته است. 

رومــن آبراموويچ كه يك بــار در دوران اوج 
مورينيو بــه دليل برخــی اختالف نظرها از 
اين مربی عبور كرده بود و يــك بار هم عذر 
دی متئو را تنها چند مــاه پس از قهرمانی در 
اروپا خواست، طبيعتا برای فرانکی هم بيش از 
حد صبر نمی كند. او به هر قيمتی قهرمانی در 
ليگ برتر را می خواهد و بعيد به نظر می رسيد 
اين اتفاق با حضور لمپارد، به حقيقت تبديل 
شود. چلســی حاال بايد خودش را برای يك 
دوران تازه آماده كند. درست مثل لمپارد كه 
بايد يك پله عقب تر برگردد و شايد در تيمی 
متوسط، دوباره توانايی های مربيگری اش را 

محك بزند.
جانشــين لمپارد در اســتمفوردبريج، 
همين چند هفته قبل از هدايت پی اس جی 
بركنار شده بود. توماس توخل اصلی ترين 
گزينه باشگاه برای نيمکت چلسی به شمار 
می رود. او فصل گذشــته پاريسی ها را به 
فينال ليگ قهرمانان رســاند و اين تيم را 
صاحب همــه عنوان های مهــم داخلی 
كرد اما در مجموع مالکان باشگاه و برخی 
ستاره های تيم از عملکرد او راضی به نظر 
نمی رسيدند. توخل در دورتموند هم دوران 
پرنوسانی داشت و بعيد است كه انتخاب او 
هواداران چلسی را حداقل در شرايط فعلی 
چندان به وجد بياورد. با اين حال او به لحاظ 
تاكتيکی، يك مربی پرتجربه تر از لمپارد به 
شمار می رود و شــايد همين مساله شرايط 

ايده آل تری برای چلسی بسازد.

یک بازگشت شگفت انگیز در ان.بی.ای

هنوز زنده ام لعنتی ها! 

پایان دوباره داستان فرانکی و چلسی

مرگ دوم!

مصدومیت همزمان 
سیدجالل حسینی 

و محمدحسین 
کنعانی زادگان را نمی توان 

فقط یک »بدشانسی« 
دانست. پرسپولیسی ها باید 
خیلی زودتر از این ها حدس 
می زدند که وقتی دو مدافع 

وسط دائما در حال بازی 
کردن هستند و فشار بسیار 

زیادی را تحمل می کنند، 
مصدومیت در کمین شان 

خواهد بود
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