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به مسابقه رفت فوالد و پرسپولیس 
در نیم فصل اول لیــگ برتر، چیزهای 
زیادی در دو باشگاه تغییر کرده است. 
وقتی دو تیــم در نیم فصــل اول با هم 
روبه رو شــدند، هنوز عبداهلل ویســی 
ســرمربی فوالد بود، رضا اســدی در 
ترکیب ثابت پرسپولیس دیده می شد 
و عیســی آل کثیر هنوز مصدوم نشده 
بود. پرسپولیس آن مسابقه را با یک برد 
پرگل و یک طرفه تمام کرد اما نبرد امروز 
آزادی، دشوارتر و پیچیده تر خواهد بود.

جدال امروز پرســپولیس و فوالد 
در تهران، تحت تاثیر شــایعاتی درباره 
استعفای احتمالی یحیی گل محمدی 
قرار گرفته است. رســانه ها از احتمال 
کناره گیــری او از جمع ســرخ ها خبر 
می دهند و این احتمال وجود دارد که 
این آخرین بازی او روی نیمکت قرمزها 
باشد. این در حالی است که فقط چند روز 
از نمایش درخشان تیم او روبه روی ذوب 
در جام حذفی سپری شده است. نمایشی 
که به باور هوادارها بهترین نمایش این 
فصل پرسپولیس بوده است. آن جدال 
به چند دلیل برای طرفداران باشــگاه 

امیدوارکننده به نظر می رسید. یک نبرد 
چشم نواز با گل های زیاد که درخشش 
مهدی عبدی، ترابی و البته تاجیکی ها را 
برای این تیم رقم زد. با این حال مشکالت 
مالی سرخ ها هنوز به قوت خودشان باقی 
هستند و بعید است تغییر مدیرعامل هم 
شرایط این تیم را عوض کند. پرسپولیس 
در حالی با فوالد برخــورد می کند که 
نیم فصل اول بسیار خوبی را پشت سر 
گذاشــته اســت. این تیم در نیم فصل 
اول لیــگ برتر فقط یک بار شکســت 
خورده، نزدیک تریــن تعقیب کننده 
استقالل به شــمار می رود و هنوز یک 

مدعی جدی برای قهرمانی اســت. در 
مقابل اما فوالدی ها اصال نتوانســته اند 
انتظارات را برآورده کنند. فوالد در این 
فصل دو بار با ویسی و دو بار با نکونام  طعم 
شکست را چشیده است. هر دو شکست 
این تیم با نکو اما در چهار هفته گذشته 
اتفاق افتاده است. فوالد تقریبا در همه 
نبردهای بزرگ نیم فصل اول شکست 
خورده و این نشانه خوبی برای این باشگاه 
نیســت. این در حالی اســت که فوالد 
برخالف پرسپولیس، مجوز حرفه ای اش 
را از دست نداده و در رقابت های این فصل 

لیگ قهرمانان حاضر خواهد بود.

جدال پرســپولیس و فوالد از یک 
جهت دیگر هم جالــب توجه خواهد 
بود. دو باشــگاه قصــد دارنــد در بازار 
نقل و انتقاالت از هــم بازیکن بگیرند. 
پرسپولیسی ها برای تقویت خط حمله، 
شیمبا را مدنظر دارند و فوالدی ها هم به 
دنبال امضای قرارداد با اسدی، شیری 
و سعید آقایی هستند. طبیعتا عملکرد 
این بازیکن ها در این نبرد بیشتر از بقیه 
زیر ذره بین خواهد بود. هرچند که بعید 
به نظر می رسد پرســپولیس با خروج 
همزمان همه این نفــرات موافقت به 
خرج بدهد. این جدال از یک نظر دیگر 
هم برای این دو تیــم اهمیت دارد و آن 
پایان لیگ قبل از شروع تعطیالت تیم 
ملی خواهد بود. هم پرســپولیس و هم 
فوالد ترجیح می دهند با برد به استقبال 
این تعطیالت بروند. درســت برخالف 
پرسپولیس که در جام حذفی عملکرد 
خوبی داشته و به جمع هشت تیم برتر 
رسیده، فوالد در یک مسابقه باورنکردنی 
روبه روی مس شکســت خورده و جام 
حذفی را از دست داده است. اتفاقی که 
انگیز  ه های این تیم برای درخشیدن در 
این جدال را به اوج می رســاند. بین دو 
تیم در جدول رده بندی لیگ برتر پنج 
پله فاصله وجود دارد. پرسپولیســی ها 
۱۱ امتیاز بیشــتر از حریف به دســت 
آورده اند و چهار برد بیشــتر، ۹ گل زده 
بیشتر و سه گل خورده کم تر دارند. آمار 
نشان می دهد که پرســپولیس تیم به 
مراتب باکیفیت تری بوده اما شرایط این 
مسابقه برای آنها پیچیده تر خواهد بود. 
چراکه فوالد با نکو همیشه می تواند به 
لحاظ تاکتیکی تیم خطرناکی باشد.جواد 
نکونام و یحیــی گل محمدی دو مربی 
صاحب ایده در فوتبال ایران هســتند. 
جواد نکونام همیشــه عالقه زیادی به 
فوتبال دفاعی و اســتفاده از ضدحمله 

دارد و یحیی اساســا فوتبال مالکانه با 
پاس های کوتاه را می پسندد. با این وجود 
باید پذیرفت که هیچ کدام از دو تیم در 
این فصل فوتبال دلخواه مربیان شــان 
را بازی نکرده اند. فــوالد در دفاع، تیم 
نفوذناپذیری نبوده و کمی آسیب پذیر 
نشان داده و پرسپولیس هم نتوانسته 
نبض بســیاری از بازی ها را در دســت 
بگیرد. تلخ است که چنین مسابقه مهمی 
همچنان بدون حضور تماشاگرها برگزار 
خواهد شد. روندی که اصال معلوم نیست 
چه زمانی در فوتبال ایران به پایان خواهد 
رسید. با این وجود جدال بین پرسپولیس 
و فوالد تحت هر شرایطی، تماشایی از کار 
درمی آید. چراکه هر دو تیم نفرات بسیار 
تعیین کننده ای در این مسابقه دارند. اگر 
پرسپولیس بتواند فوالد را شکست بدهد، 
خودش را قبل از تعطیالت به عنوان یک 
مدعی جدی تثبیت می کند اما اگر فوالد 
برنده این دوئل باشد، شرایط در کورس 
قهرمانی به شــدت به ضرر تیم یحیی 
خواهد شد. خیلی از هواداران پرسپولیس 
هم منتظرند که مصاحبه تند و توفانی 
سرمربی شان در پایان این دوئل را تماشا 
کنند. مصاحبه ای که شاید حتی از خود 

مسابقه نکته دارتر و پرحاشیه تر باشد. 

نکو-یحیی، نبرد هیجان انگیز در آزادی

برخورد دوم، از نوع نزدیک!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اولین امتیاز تاریخ بانوان ایران در جام  ملت های 
آسیا، روبه روی هند به دست آمد. شاگردان مریم 
ایراندوســت در تیم ملی، اولیــن تجربه حضور 
در جام ملت های آســیا را به خوبی پشــت سر 
گذاشــتند. تنها لحظاتی بعد از شروع مسابقه، 
ایران تیر دروازه هند را بــه لرزه درآورد. اگر کمی 
خو  ش شــانس تر بودیم، اولین گل تاریخ بانوان 
ایران در جام ملت ها به ثمر می رسید اما این اتفاق 
در نهایت رخ نداد. با این وجود نمایش تیم ملی در 
نیمه اول مسابقه، فراتر از انتظار به نظر می رسید. 
در این نیمه، هندی ها بیشتر مالکیت توپ را در 
اختیار داشتند و شوت های بیشتری هم زدند اما 
این تیم ملی بانوان ایران بود که موقعیت های گل 

ایده آل تری به وجود آورد. ایران در این نیمه حتی 
می توانست در موقعیت تک به تک دروازه هند را 
باز کند اما این اتفاق رخ نداد. در شروع نیمه دوم 
اما هندی ها کامال نبض بازی را در اختیار گرفتند 
و موقعیت های زیــادی روی دروازه ایران ایجاد 
کردند. درخشــش خیره کننده زهره کودایی و 
چند سیو خارق العاده اما موجب شد که تیم ملی 
در مسابقه بماند. کودایی همان ستار ه  ای بود که 
بعد از برتری روبــه روی اردن در مرحله قبلی، با 
هجمه های ناجوانمردانه ای از سوی تیم حریف 
روبه رو شــد. کودایی اما نشــان داد که همه این 
مسائل به هیچ وجه نمی توانند لطمه ای به روحیه 
او بزنند. کودایی ستاره بی چون و چرای این جدال 

بود تا هندوســتان با وجود زدن ۲۴ شوت در این 
مسابقه، فرصتی برای به گل رسیدن پیدا نکند. او با 
عملکرد خوبي که داشت، در پایان مسابقه به عنوان 
بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. کودایی با این 
کیفیت و این درخشش، به راحتی می تواند مورد 
توجه باشگاه های خارجی قرار بگیرد و فوتبالش را 
خارج از ایران ادامه بدهد. این نمایش برای تیم ملی 
بانوان کامال امیدوارکننده به نظر می رسید. آنها در 
اولین تجربه بازی در جام ملت ها ثابت کردند که چه 
پتانسیل های درخشانی دارند. نباید فراموش کرد 
که این مسابقه روبه روی تیم میزبان جام ملت ها 
انجام شده است. دومین مسابقه تیم ملی ایران 
در این جدال، روبه روی چین برگزار خواهد شد. 
تیم قدرتمندی که در مســابقه اول چهار گل به 
چین تایپه زده است. از آن جایی که دو تیم برتر 
سوم هم از گروه شان صعود می کنند، این تساوی 
در نهایت به کار تیم ملی خواهد آمد. شــاگردان 

ایراندوست با بردن چین تایپه به صورت قطعی 
راهی دور بعد می شوند اما این حضور و این نمایش 
اول، حتی از صعود هم برای تیم ملی خوشایندتر 
به نظر می رسد. این تازه شــروعی برای این تیم 
رویایی خواهد بود.    تیمی که هنوز در ابتدای راه 
به نظر می رسد و هنوز کارهای بیشتری برای انجام 

دادن دارد. اینکه همین حاال خیلی ها نفرات این 
تیم را شناخته اند، به خودی خود پیشرفت قابل 
توجهی به نظر می رسد اما مطمئنا در آینده از این 
تیم بیشتر خواهیم شنید. تیمی که تا همین جا هم 
دست به کارهای بزرگی زده و دیوارهای زیادی را از 

مسیرش کنار زده است. 

تقابل با سرمربی تیم ملی در راهروهای فدراسیون، هر روز 
شکل جدی تری به خودش می گیرد. به تازگی رییس کمیته 
مسابقات لیگ برتر مصاحبه کنایه آمیزی علیه اسکوچیچ انجام 
داده و از »دستور دادن« او برای تعیین برنامه لیگ برتر صحبت 
به میان آورده است. این در حالی است که تعامل با سرمربی تیم 
ملی، یکی از کلیدی ترین وظایف این کمیته به حساب می آید.

»اگر اســکوچیچ دســتور دیگری ندهد، تاریخ مسابقه 
استقالل و هوادار را تغییر نمی دهیم«. جمله کنایه آمیز سهیل 
مهدی علیه سرمربی تیم ملی، نشان می دهد که مشکالتی 
بین برخی افراد حاضر در فدراسیون و مرد اول نیمکت تیم 
ملی وجود دارد. حتی اگر چنین شــکافی هم وجود داشته 
باشد، اصرار برای رسانه ای کردن آن در نوع خودش عجیب 
به نظر می رسد.  طبیعتا نهادی مثل کمیته مسابقات سازمان 
لیگ، باید در درجه اول یــک هماهنگی کامل بین تیم های 
لیگ برتری، مربی تیم ملی و همه افراد ذی نفع در برگزاری 
مسابقات ایجاد کند. سهیل مهدی به جای کنایه  زدن به این 
و آن، باید تمرکزش را روی برنامه ریزی رقابت های لیگ برتر 
بگذارد. لیگ آنقدر مشکالت کوچک و بزرگ دارد که چنین 
مسائلی در خصوص آن اصال به چشم نمی آیند. اسکوچیچ 
از شــروع دوران کاری در فوتبال ایران، بــا اتفاقات عجیبی 

روبه رو شده است. او نه مســابقه تدارکاتی خاصی داشته، نه 
دســتمزدش را به موقع گرفته، نه امکانات عجیب و غریبی 
داشته و نه حتی احترام زیادی دیده است. در بین همه این 
مسائل ریز و درشت، اینکه او حتی اجازه نظر دادن در مورد 
برنامه ریزی لیگ برتر را ندارد، حیرت آور است. جالب اینکه 
وقتی کارلوس کی روش تک تک تصمیم ها در خصوص لیگ 
برتر را می گرفت، زمان شروع و پایان لیگ را تعیین می کرد 
و حتی قرارداد کمپ خارجی تیم ملی را شــخصا می بست، 
خیلی ها اعتقاد داشتند که او ایرانی تر از همه ایرانی ها است! 
امروز گناه سرمربی تیم ملی این است که نگرانی های خاص 
خودش را در مورد آمادگی بازیکنــان در دوران کرونا دارد. 
مردی که برخالف کی روش، لیگ را کامال زیر نظر داشــته 
و شناخت دقیقی از سطح این لیگ و نفراتش دارد، طبیعتا 
باید بتواند نظراتش در مورد زمان برگزاری مسابقه ها را هم با 

مسئوالن فوتبال ایران در میان بگذارد.
به جای باد به غبغب انداختن و انتقاد از ســرمربی ای که 
تیم ملی را در یک قدمی صعود به جام جهانی قرار داده، کاش 

سهیل مهدی و امثال او توضیح بدهند که چه کارهایی برای 
فوتبال ایــران انجام داده اند؟ کاش آنهــا توضیح بدهند که 
چرا لیگ برتر آنقدر دیر شروع شده که حاال زمان اتمامش، 
به یک چالش بزرگ تبدیل شده اســت؟ کاش آنها توضیح 
بدهند که چرا رقابت های لیگ را در اوج بی سلیقگی برگزار 
می کنند و اصرار دارند که لیگ تا این اندازه فشــرده باشد و 
همه دیدارهای یک هفته در یک روز برگزار شود؟ اگر روندی 
در فوتبال ایران مشکل دار باشد، خیلی ها قبل از اسکوچیچ 
باید در این خصوص جواب بدهنــد. به خصوص افرادی که 
اصال معلوم نیست با چه قابلیت و شایستگی هایی در فوتبال 
ایران پست مدیریتی گرفته اند؟ واضح به نظر می رسد که در 
سال منتهی به جام  جهانی، تیم ملی باید یک اولویت بسیار 
کلیدی برای فوتبال ایران باشــد. اگر قرار باشد در این سال 
هم به تیم ملی توجه ویژه نشــود، بهتر است این توجه دیگر 
هیچ وقت اتفاق نیفتد. تیم ملی کارش را در زمین عالی انجام 
داده است. تیمی که از یک قدمی حذف از دور اول مقدماتی، 
موفق شده به یک قدمی صعود زودرس به جام جهانی برسد. 

تیمی که می تواند یکی از اولین صعود کننده های جام جهانی 
 ۲۰۲۲ قطر لقب بگیرد. انتظار زیادی نیست که این تیم کمی 
مورد احترام مدیران فوتبال ایران لقب بگیرد. فردی که در این 
فوتبال صاحب مسئولیت شده، باید در درجه اول جایگاهش 
را بشناسد. فردی که در فوتبال ایران مسئولیت دارد، باید از 
تعامل با همه افراد حاضر در فوتبال لذت ببرد و سرمربی تیم 
ملی یکی از مهم ترین افراد در این زمینه به حساب می آید. 
هیچ دلیلی برای یک برخورد تهاجمی در مواجهه با پیشنهاد 
سرمربی تیم ملی وجود ندارد. تاریخ یک مسابقه لیگ برتری، 
به هیچ وجه یک نفع شخصی برای سرمربی تیم ملی ندارد. او 
تالش می کند تا شرایط را به سود تیم تغییر بدهد و نباید به 

خاطر این تالش مورد سرزنش قرار بگیرد.
اگر قرار به انتخاب بین برخی چهره های فوتبال و سرمربی 
تیم باشد، هواداران تیم ملی بدون شــک دومی را انتخاب 
خواهند کرد. البته که اسکوچیچ هم یک مربی بی نقص نیست 
و مشکالت خاص خودش را دارد. راه بر انتقاد از او هم هرگز 
نباید بسته شود اما کنایه زدن به سرمربی به خاطر تالش برای 
ارتقای تیم، اصال تصمیم جالبی نخواهد بود. افراد حاضر در 
سازمان لیگ بهتر است از این مشورت ها برای کمک به تیم 
ملی استفاده کنند. هر تصمیمی به جز این، آینده تیم ملی را 

با خطر روبه رو خواهد کرد.

تقابل عجیب رئیس سازمان لیگ با اسکوچیچ

 شما چه کردید آقای مدیر؟ 

تساوي در اولین دیدار جام ملت هاي آسیا

تاریخ سازی یک امتیازی!

چهرهبهچهره

جدال امروز پرسپولیس و 
فوالد در تهران، تحت تاثیر 

شایعاتی درباره استعفای 
احتمالی یحیی گل محمدی 

قرار گرفته است. رسانه ها 
از احتمال کناره گیری او از 

جمع سرخ ها خبر می دهند 
و این احتمال وجود دارد 

که این آخرین بازی او روی 
نیمکت قرمزها باشد
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شروع توفاني ایران در کافا
تیم ملي فوتسال 
بانوان ایران که دو 
سال در بالتکلیفي 
به ســر مي برد، با 
حضور در تورنمنت 
فوتســال آسیاي 
مرکزي موســوم به کافا کار خود را از سر گرفت. آنها 
در نخستین دیدار خود روز گذشته مقابل ازبکستان 
به میدان رفتند و توانســتند با نتیجــه پنج بر دو به 
پیروزي برســند. نیمه اول این دیدار با برتری دو بر 
صفر ایران به پایان رسید. سحر زمانی و فاطمه پاپی 
برای ایران گل زنی کردند. ملی پوشان ایران در نیمه 
دوم هم سه بار دیگر دروازه حریف خود را باز کردند. 
سارا شیربیگی، فرشته کریمی و نسا احدی گل زنان 
ایران در این نیمه بودند. ایران در دومین دیدار خود 
شنبه، دو بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ به وقت محلی 
مقابل تاجیکستان به میدان می رود. بعد از دو سال 
تعطیلي، فوتسال زنان ایران بازگشت خوبي را رقم زده 
است. آخرین باری که ایران در تورنمنتی بین المللی 
شرکت کرد اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که به روسیه اعزام 
شد. سحر پاپی، فاطمه پاپی، طاهره مهدی پور، اعظام 
آخوندی، مهسا علی مددی، فاطمه رحمتی، فرشته 
خسروی، سحر زمانی، فرشته کریمی، فرزانه توسلی، 
سارا شیربیگی، نسترن مقیمی و نسا احدی بازیکنان 
ایران در این تورنمنت هستند که هدایت آنها را فروزان 

سلیمانی بر عهده دارد.

سه قدم هندبال تا جهاني
تیم ملي هندبال کشورمان که راهي قهرماني آسیا 
شده تا براي رسیدن به سهمیه مسابقات جهاني تالش 
کند، پس از پیروزي برابر استرالیا و هند به دیدار مهم 
برابر عربستان میزبان رســید. تیمي که تماشاگران 
زیادي را در سالن داشــت تا برنده رقابت سرگروهي 
باشد، اما درنهایت این شــاگردان فرناندز بودند که 
توانســتند آتش به پا کنند و با شکست میزبان خود 
به عنوان سرگروه به در این مسابقه تیم ملی هندبال 
کشورمان با نتیجه ۲۴ بر ۲۰ مقابل عربستان پیروز شد. 
این در حالی است که نیمه نخست این مسابقه با نتیجه 
۱۳ بر ۹ به سود عربستان خاتمه پیدا کرد. به این ترتیب 
ایران به عنوان صدرنشین و تیم عربستان به عنوان تیم 
دوم این گروه راهی مرحله بعدی رقابت ها شدند. با پایان 
مرحله گروهي، تیم ها از امروز در گروه هاي چهار تیمي 
به کار خود ادامه خواهند داد. به این ترتیب گروه بندي 
مرحله بعدي مشخص شده است و ایران در گروه دوم 
با تیم هاي کویت، عراق و بحرین همگروه شده است. 
تیم های دو گروه اول برای حضور در مرحله نیمه نهایی 
و فینال تالش خواهند کرد و تیم های گروه ســوم و 
چهارم هم برای کسب عناوین نهم تا شانزدهم با هم به 
رقابت خواهند پرداخت. طبق برنامه تیم ملي کشورمان 
در مرحله دوم قهرماني آسیا امروز )شنبه( با عراق دیدار 
مي کند، روز دوشنبه چهارم بهمن برابر کویت به میدان 
مي رود و در آخرین دیدار روز چهارشنبه ششم بهمن 
به مصاف بحرین مي رود. ایران در صورت شکست دادن 

سه رقیب خود به سهمیه جهاني مي رسد. 
    

 جام ایران زمین
 با حضور خارجي ها

هفدهمین دوره رقابت هــای کاراته بین المللی 
»جام ایران زمین« به عنوان یکــی از قدیمی ترین 
تورنمنت های ورزشــی ایران طی روزهای هفتم و 
هشتم بهمن با حمایت مرکز ورزش دانشگاه آزاد و در 
سالن ورزشی علوم و تحقیقات در دو بخش حضوری 
و آنالین برگزار می شــود. این دوره از مسابقات در 
تمامی رده های ســنی و در حضور کاراته کاهایی از 
ایران، آذربایجان، کره جنوبی، ارمنستان، گرجستان، 
عراق، افغانستان و کامبوج برگزار خواهد شد. در بخش 
آنالین مســابقات با حضور کاراته کاهای ۱۱ کشور 
و فقط در بخش کاتا انجام خواهد شــد. طبق برنامه 
اعالم شده چهارشنبه ۶ بهمن گردهمایی مسئوالن 
 »WMMF« و »WSKF« ،»جهانی »شوتوکان
برگزار خواهد شد که در این برنامه عالوه بر تجلیل از 
فعاالن این دو سبک، سه ساعت تمرین مشترک نیز 
انجام خواهد شد. پنجشنبه هفت بهمن مسابقات در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان و جمعه 
هشت بهمن نیز مسابقات در رده سنی زیر ۲۱ سال، 
بزرگساالن، پیشکسوتان و پاراکاراته انجام می شود. 
این مســابقات در بخش بانوان به میزبانی مجتمع 

ورزشی معلم در همان تاریخ ها برگزار خواهد شد.

ورزشبانوان

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


