
www.sharghdaily.comورزش۹

ایران – ژاپن؛ دوباره جام را قورت بده

استقالل هم نتوانست «صفر» فوالد را پاک کند

حسن یزدانی قهرمان پرآوازه کشتی ایران روزهای حساسی را در زندگی حرفه ای اش 
ســپری می کند. او درست در شــرایطی که انتظار می رفت در فینال رقابت های کشتی 
قهرمانی جهان بتواند دوباره از ســد دیوید تیلور آمریکایی عبور کند، شکســتی سنگین 
و ناباورانه خورد تا در یک کشــتی دور از انتظار، طال از کفش برود. بااین حال با کســب 
همان مدال نقره در رقابت های بلگراد، حســن یزدانی رکورد مدال آوری جهان پهلوان 
تختی را در مجموع رقابت های مهم اعم از المپیک و بازی های جهانی شکست تا نشان 
دهد حرف های زیادی برای گفتن دارد. درباره شکســت حسن یزدانی در بازی فینال هم 
حرف وحدیث زیاد اســت؛ بســیاری اعتقاد دارند ضعف کادر فنی در آنالیز دیوید تیلور 
دلیل اصلی شکســت یزدانی در بازی فینال بود ولی صحبت های پدر حســن یزدانی از 
نقش پررنگ علیرضا دبیر در شکســت این قهرمان در بلگراد پرده برداشت. پدر یزدانی 
اعتقاد داشــت رئیس فدراسیون کشــتی نیم ساعت مانده به شروع مســابقه با دیوید 
تیلور از حســن خواســته تا با یک فرد بسیار ســنگین وزن گرم کند، به این امید که برای 
شکست دادن دیوید تیلور کار راحتی در پیش داشته باشد. نمایش حسن در دیدار نهایی 
ولی عکس این موضوع را نشــان داد و این کشــتی گیر ایــران مطلقا حرفی برای گفتن 
نداشــت. بعد از آن اظهارات جنجالی هم که ابتدا حسن گفت پدرش از روی ناراحتی 
چنیــن حرف هایی زده و بعــد هم یکی از مربیان گفت گرم کردن با رقیب ســنگین وزن 
درخواست خود حسن بوده و کسی در آن نقشی نداشته است. همین مقدمه کوتاه برای 
رسیدن به روزهای حساس تر زندگی حرفه ای حسن یزدانی کفایت می کند. در شرایطی 
که بسیاری از ملی پوشان پرآوازه ایرانی این روزها با تیمی به توافق رسیده اند تا در لیگ 
کشــتی به میدان بروند، حســن یزدانی تا زمان نگارش این مطلب بدون تیم مانده بود. 
بســیاری اعتقاد داشــتند اظهارات پدر یزدانی علیه علیرضا دبیر دلیل اصلی بدون تیم 
ماندن حســن یزدانی اســت ولی این مورد صحت ندارد. واقعیت این اســت که حسن 
یزدانی به عنوان سرشناس ترین چهره کشتی ایران، کشتی گیر گران قیمتی است و به این 
ســادگی ها نمی توان انتظار داشت کسی بتواند توقعات مالی او را برآورده کند. پس، نه 
وضعیت روحی حســن و نه حتی اظهارات پدرش علیه علیرضا دبیر، هیچ کدام نقشی 
در بدون تیم ماندن حســن یزدانی نداشــته و ندارند. حسن یزدانی چند فصلی می شود 
که گران ترین کشــتی گیر لیگ ایران است. این موضوع هم بجاست؛ با توجه به قدرت و 

محبوبیتی که حسن در ایران دارد، هر باشگاهی که بتواند او را به خدمت بگیرد، عالوه بر 
اینکه بخت رسیدن به مدال طال در وزن حسن یزدانی را دارد، می تواند امیدوار باشد که 
اسپانســر چرب تری هم نصیبش شود. بااین حال، این موضوع هم یک روی سکه است؛ 
چون حسن یزدانی برای مثال در دوره قبلی با وجود بستن قرارداد با یکی از باشگاه های 
داخلی روی تشک حاضر نشد تا آن تیم از داشتن یزدانی محروم بماند. همان زمان هم 
شایعات درباره رقم دریافتی حسن یزدانی زیاد شد. مدیران باشگاه مربوطه گفتند حسن 
یزدانی فقط ۱۰ میلیون تومان قرارداد بســته ولی شــایعات خبر از این می دادند که دو 
طرف برای دریافتی ۳۰۰ میلیون تومانی که در قرارداد قید نشــده بود، به توافق رسیده 
بودند. اگرچه این شایعه هرگز مورد تأیید واقع نشد ولی در همین هم حد هم کافی بود 

که امسال تیمی بی گدار برای جذب حسن یزدانی به آب نزند.
با مرور ســاده همین اتفاق و قیمتی که حســن یزدانی دارد، مشخص است که این 
کشــتی گیر منتظر دریافت باالترین رقم در لیگ ایران است. اتفاق جدیدتر ولی مربوط به 
افزایش درخورتوجه قیمت ســتاره های تیم ملی کشــتی آزاد ایران در لیگ است. اگر تا 
پیش از این رقم قیمت کشــتی گیران مطرح ایرانی به نیم میلیارد تومان هم نمی رسید 
ولی امســال رقم قراردادها به یک میلیارد تومان نزدیک شده است. شاید در مقایسه با 
دریافتی قرارداد بازیکنان فوتبــال که بعضا نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان برای یک فصل 
می شود، این عدد برای کشتی گیران تیم ملی ایران عدد بسیار پایینی باشد ولی واقعیت 
چیز دیگری اســت. اگر یک کشتی گیر بخواهد در لیگ ایران از مرحله مقدماتی تا فینال 
روی تشــک برود، نهایتا باید ۱۰ کشــتی بگیرد. این بدان معنی اســت که او در بدترین 
حالت باید ۶۰ دقیقه کشــتی بگیرد و قریب به یک میلیارد تومان عایدی داشــته باشد. 
تقسیم این دو عدد به یکدیگر و میانگین آن نسبت به پولی که بازیکنان فوتبال می گیرند، 
ثابت می کند که اوضاع ملی پوشــان کشتی ایران چندان بد هم نیست. در روزهای اخیر 
رسانه های مختلفی از قرارداد چهره های برتر تیم ملی کشتی ایران در لیگ پرده برداشته 
و مشخص شده که تعدادی از آنها قراردادهایی به ارزش ۶۰۰، ۷۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان 
بسته اند. البته این طور نیست که آنها بخواهند در همه مسابقات کشتی دهند. بعضا در 

قراردادها قید شده که رقابت آنها از مرحله حذفی شروع می شود.
همیــن موضوع درباره حســن یزدانی هم صدق می کند. یکی، دو روز گذشــته خبر 

رســیده که یکی از تیم های کشــتی لیگ ایران قراردادی ۶۰۰ میلیون تومانی پیش پای 
حسن یزدانی گذاشته است. این رقم سریعا از سوی حسن رد شده و او خواستار دریافت 
باالترین رقم شده است. شایعه شده که همان باشگاه پیشنهادی ۸۰۰ میلیون تومانی به 
حسن یزدانی ارائه داده است. این بخش با توجه به اینکه قرارداد چند ملی پوش دیگر 
هم در همین حدود اســت، چندان جای تعجب ندارد ولی مســئله اینجاست که طبق 
ادعای ایسنا، یزدانی قرار است فقط در دو مسابقه برای تیم مدنظر به میدان برود. این به 
آن معنی اســت که حسن یزدانی به ازای هر مسابقه ۴۰۰ میلیون تومان عایدی خواهد 
داشــت! وقتی پای حسن یزدانی در میان باشــد، نباید زیاد تعجب کرد. او همان طور که 
در باال عنوان شد، سرشــناس ترین کشتی گیر این روزهای ایران است و طبیعی است که 
باید برایش خرج کرد ولی شــرط و شروط گذاشــتن مبنی بر اینکه فقط در دو مسابقه 
حاضر شــود یا اینکه حتما باید با مربی اختصاصی اش هم قرارداد منعقد شــود، از آن 
بندهای بحث برانگیز اســت. اگرچه هنوز چنین قراردادی نهایی نشده (تا زمان نگارش 
این مطلب) ولی اگر چنین شــود و همه چیز امروز و فردا نهایی شــود، آن وقت حسن 
یزدانی بهترین قرارداد مالی را منعقد کرده است. واقعیت امر این است که حسن یزدانی 
نیــازی به گرفتن ۱۲ دقیقه کشــتی برای دریافت ۸۰۰ میلیون تومان نــدارد. او در ایران 
بی همتاســت و بعید است اجازه دهد کشــتی هایش حتی از سه دقیقه هم تجاوز کند. 
با نگاهی به کشتی هایی که حسن یزدانی در بازی های جهانی بلگراد گرفت و به فینال 
رسید، مشخص است که او به طور میانگین به دو دقیقه زمان برای برتری مقابل حریف 
نیاز دارد. آنجا مســابقات جهانی بود و سطح کشــتی گیران، حداقل یکی، دوتای آنها از 
سطح دیگر کشتی گیرانی که قرار است در ایران روبه روی حسن یزدانی قرار بگیرند، باالتر 
است. تصور اینکه کشتی گیری در ایران بتواند بیش از دو دقیقه مقابل حسن یزدانی دوام 
بیاورد، دشــوار است. پس حسن یزدانی در بدترین حالت ممکن برای رسیدن به برتری 
در دو مسابقه ای که قرار است برای باشگاه موردنظرش به میدان برود، به چهار دقیقه 
زمــان نیاز دارد؛ چهــار دقیقه ۸۰۰ میلیون تومان یعنی هر دقیقــه ۲۰۰ میلیون تومان! 
به راستی آیا در مقام مقایســه، هنوز هم قرارداد بازیکنان فوتبال که باید در طول فصل 
بدون درنظرگرفتن بازی های حذفی و آســیایی تقریبا ۳۰ مسابقه ۹۰ دقیقه ای به میدان 
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رقابت های جام ملت های فوتســال آسیا عصر و شــب امروز برگزار می شود که در 
حساس ترین و مهم ترین مسابقه، تیم ملی فوتبال ایران در فینال که قرار است از ساعت 
۲۰:۳۰ به وقت ایران در کویت برگزار شــود، به مصاف ژاپن، رقیب اصلی اش در آســیا 
برود. ایران با غلبه بر تایلند و ژاپن با شکســت ازبکســتان در مرحله نیمه نهایی، راهی 
فینال شــدند تا برای تصاحب جام قهرمانی رقابت جذابی در انتظار قاره آســیا باشــد. 
نکته درخور توجه درباره حضور دوباره ایران در فینال آســیا اینکه تیم ملی در ۱۵ دوره 
گذشته مسابقات قهرمانی آسیا، ۱۲ بار به عنوان قهرمانی رسیده و حاال بیشترین بخت را 
برای کســب سیزدهمین قهرمانی دارد. ایران یک بار هم در این بازه زمانی نایب قهرمان 
شــده تا با اختالف پرافتخارترین تیم فوتسال آسیا باشــد. در آن سو، ایران هر سه باری 
که از رســیدن به قهرمانی در آســیا بازمانده، همین تیم ژاپن بوده که از فرصت نهایت 
اســتفاده را برده و توانسته قهرمان شود. پس، ایران با ۱۲ و ژاپن با سه بار، تیم های اول 
و دوم آســیا در این عرصه هستند. حاال هم که هر دو تیم به فینال رسیده اند، قرار است 
در روی همان پاشــنه همیشــگی بچرخد؛ ایران قهرمانی سیزدهم را می خواهد و ژاپن 
هم می خواهد برای چهارمین بار جام قهرمانی فوتســال آسیا را باالی سر ببرد. ایران و 
ژاپن در تاریخ مســابقات قهرمانی آســیا تاکنون هفت بار با  هم روبه رو شده اند که ژاپن 
تنها در سال ۲۰۱۴ موفق به شکست ایران و کسب عنوان قهرمانی شد و در شش تقابل 
دیگر، ایران به عنوان قهرمانی دســت یافت. ژاپن بعد از ایران بیشترین صعود به فینال 
بازی های جام ملت های فوتســال آسیا را هم داشته و این دوره، دهمین باری است که 

ســامورایی ها خودشــان را در فینال می بینند. ایران به غیر از تیم جوان ولی پرانگیزه ای 
که در این دوره از بازی ها دارد، ســرمربی نام آشنایی را هم روی نیمکت می بیند؛ وحید 
شمســایی. او خودش هشت بار قهرمان آسیا شــده و به خوبی با شرایط بازی کردن در 
این تورنمنت به ویژه در بازی نهایی آشناســت. همین حاال این مربی، حســین طیبی را 
به عنوان کاپیتان در تیمش گنجانده که یکی از بهترین های فوتســال دنیاســت و فعال 

هم با ۱۰ گل، عنوان آقای گلی همین جام را یدک می کشــد. ایران با وحید شمسایی در 
نیمه نهایی در دیداری که دو نیمه متفاوت داشت، توانست با پنج گل از سد تایلند عبور 
کند و رقیب ژاپن شــود. همین موضوع باعث شد تا وحید شمسایی نسبت به دشواری 
کار بــه بازیکنانش پیش از بازی فینال هشــدار دهد؛ «به تایلند احترام می گذارم و بازی 
نیمه نهایی، بازی ثانیه هاست و می توانید یا به فینال بروید یا حذف شوید. نیمه اول بازی 
را کنترل کردیم و هم می توانستیم گل بزنیم و هم گل بخوریم. در نیمه دوم تاکتیک خود 
را تغییر دادیم و کســانی که در ســالن بودند، از بازی لذت بردند». او حاال امیدوار است 
که تیمش ژاپن را شکســت دهد و قهرمانی را به دست بیاورد. وحید ولی درباره تعداد 
گل هایی که تیمش قرار است در این مسابقه بزند، چیزی نمی گوید: «سؤال سختی بود 
و این نتیجه برای نیمه نهایی فوق العاده بود. این کار را برای من ســخت می کند که در 
هر نشستی از من می پرســند که تعداد گل در بازی بعدی چقدر است. تیم های تایلند، 
ازبکستان و ژاپن تیم های خوب و سرسختی هستند و امیدوارم فینال بازی جذابی باشد. 
تمام بازیکنان ما بهترین هستند و همه آنها بیشترین گل را می زنند. من حاصل زحمات 
مربیان در کشــورم را انجام می دهم. کار ســختی کردم که مجبور شدم یک سری ستاره 
را با یک ســری بازیکن جدید تغییر دهم. روزی که به من تیم ملی را دادند، به شــهاب 
ســفال منش گفتم که اگر دیدگاهت فینال جام جهانی است، این کار را انجام دهیم. کار 
بســیار سختی است اما چیزی که هدفت باشد، می توان به آن رسید. تمام این ۱۴ نفر از 

وحید شمسایی بهتر هستند».

هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر در شــرایطی عصر و شــب روز گذشته به پایان 
رسید که در یکی از حســاس ترین دیدارها، استقالل در ورزشگاه آزادی به مصاف فوالد 
رفت. این بازی که روی کاغذ جدال دو تیم مدعی لیگ بیست ودوم لحاظ می شد، نهایتا 
با نتیجه مســاوی یک – یک به پایان رســید تا همچنان عدد صفــری که مقابل تعداد 
باخت های فوالد در این فصل حک شــده باقی بماند. اســتقالل در این بازی ابتدا عقب 
افتاد ولی در ادامه مســیر با فشــاری که روی دروازه فوالد به وجود آورد موفق به زدن 
گل مساوی شد. این تیم شانس رسیدن به پیروزی را هم داشت که بازیکنان سا پینتو از 
موقعیت های به وجودآمده استفاده چندانی نکردند. پیش از این بازی و بسته به نتایجی 

که در دیدارهای قبلی این دو تیم رقم خورده بود، انتظار می رفت که استقالل دست پر 
زمین مسابقه را ترک کند. در واقع فوالد با ۱۹ شکست مقابل استقالل و دریافت ۵۵ گل 
به هیچ تیمی بیشــتر از این نباخته و از هیچ تیمی بیشــتر از استقالل گل نخورده است. 
نکته مهم تر اینکه فوالد در سه تقابل اخیر برابر استقالل هم مغلوب شده بود و کارنامه 
چندان خوبی نداشــت. البته از آنجا که تقابل های اخیر دو تیم که به میزبانی استقالل 
برگزار شده بسیار کم گل بود و شش بازی قبل از دیدار دیروز، به طور میانگین تنها ۰٫۸۳ 
گل در هر بازی داشــت، انتظار این نمی رفت که بازی دیروز هم پرگل از آب درآید. فوالد 
هم در شــرایطی تهران را با یک امتیاز ترک کرد که کارنامه چندان خوبی برابر استقالل 

ندارد؛ فوالد از لیگ چهاردهم تا به حال، در تهران موفق به پیروزی برابر استقالل نشده 
اســت. دیگر نکته درخور توجه بازی روز گذشــته حضور وریا غفوری، بازیکن و کاپیتان 
سابق استقالل در ترکیب فوالد بود. درباره این بازیکن پیش از این شایعات زیادی مطرح 
و حتی عنوان شده بود که بازداشت هم شده است. با این حال، این شایعه یکی دو روز 
بعد از مطرح شدن تکذیب شد و روز گذشته هم وریا غفوری در ترکیب فوالد مقابل تیم 
سابق به میدان رفت. او از معدود بازیکنان زمین مسابقه بود که همچنان به بستن نوار 
مشــکی روی مچ دســتش ادامه داده بود؛ البته در نیمه دوم دیگر خبری از این مچ بند 

مشکی نبود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

درخشش به سبک داوران زن ایرانی
تنها داوران زن حضور یافته در جام ملت های فوتســال آســیا ۲۰۲۲ از ایران بودند و 
توانســتند عملکرد موفقی را از خود در جام ملت ها به جای بگذارند. به گزارش فوتبال 
۳۶۰، جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۲ به مرحله  نهایی خود رسیده و قرار است امشب 

دیدارهای مرحله پایانی به انجام برسد.
ایران در جام ملت های فوتسال آسیا ۲۰۲۲ کویت تنها یک نماینده نداشته و به جز تیم 
ملی فوتســال ایران که با عملکردی خیره کننده کار خود را دنبال می کند، یک تیم داوری 
هم از ایران در این تورنمنت حضور پیدا کرده اند. ابراهیم مهرابی افشــار، گالره ناظمی و 
زری فتحی. ناظمی و فتحی در شــرایطی در ایــن تورنمنت حضور پیدا کرده اند که تنها 
داوران زن جام ملت های فوتسال آسیا به  شمار می آیند که دستاورد بزرگی برای جامعه 
داوری ایران به  شــمار می رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال های اخیر سعی داشته 
تا از داوران زن در مســابقات مختلف استفاده کند و پیش تر در مسابقات مقدماتی جام 
ملت ها هم از حضور گالره ناظمی و زری فتحی بهره برده بود و حاال برای نخستین بار در 
تاریخ، جام ملت های فوتسال آسیا با حضور داوران زن در حال برگزاری است که دو داور 
بین المللی و سرشناس ایران عملکردی موفق و جالب  توجه از خود به جای گذاشته اند.

پایان مأموریت «گالره» بعد از معجزه بزرگ
گالره ناظمی با خوش شانسی به جام ملت های آسیا رسید و فرصت قضاوت در این 
تورنمنت را از دســت نداد. او در فاصله حدود دو ماه تا آغاز جام ملت ها با مصدومیت 
از ناحیه مچ پا مواجه شــد و گمانه زنی ها حاکی از آن بود که داور بین المللی فوتســال 
ایران قادر به حضور در جام ملت ها نیست؛ اما گالره ناظمی به شکلی معجزه آسا خود 
را مهیای قضاوت در جام ملت های آسیا کرد و توانست تست های پزشکی را با موفقیت 
پشت ســر بگذارد. ناظمی در تقابل تیم های ملی ازبکستان و تاجیکستان به عنوان داور 
اول حضور داشت و در مسابقه تیم های ژاپن و کره  جنوبی هم به عنوان داور دوم فعالیت 
کرد و کنفدراســیون فوتبال آسیا در سایر دیدارها از داور زن ایرانی به عنوان داور ذخیره یا 
داور وقت نگهدار بهره برد. داور باتجربه و بین المللی فوتسال ایران که سابقه قضاوت در 
فینال جام ملت های اروپا را هم در کارنامه خود دارد و در مسابقه رده بندی جام جهانی 
فوتســال هم قضاوت کرده، با توجه به فینالیست شدن احتمالی تیم ملی ایران شانسی 
برای حضور در مســابقه فینال جام ملت های آســیا ندارد و گمانه زنی ها درباره قضاوت 
او در مرحله رده بندی وجود داشــت؛ اما کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت تا روی 
ســتاره داوری ایران ریسک نکند و بعد از اتمام مرحله یک چهارم نهایی، مأموریت گالره 
ناظمــی در جام ملت ها به پایان رســید. ناظمی درباره حضورش در جام ملت ها گفت: 
«نکته مهم تصمیم AFC بود که برای اولین بار از داوران زن در این مســابقات اســتفاده 
کرد و اتفاق بسیار مثبتی بود. فیفا و سایر کنفدراسیون ها سال هاست که این کار را انجام 
می دهند؛ اما در کنفدراســیون فوتبال آسیا، ما در پلی آف قبل از جام جهانی یک دیدار را 
قضاوت کردیم و بعد از آن  هم در مســابقات مقدماتی جام ملت ها. خوشحالم که حاال 

در بزرگ ترین رویداد فوتسالی آسیا که جام ملت هاست، هم توانستیم قضاوت کنیم».
گالره ناظمــی در ادامه صحبت های خود درباره حضــور دو داور زن ایرانی در جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۲ توضیح داد: «فکر می کنم برای شروع همین  که کنفدراسیون فوتبال 
آســیا به دو داور زن ایرانی اعتماد کرده، می تواند روند رو به رشــدی برای AFC در این 

حوزه باشد».
داور بین المللی فوتسال ایران درباره پایان کار خود در جام ملت ها گفت: «من پیش از 
آغاز رقابت ها و زمانی  که دچار مصدومیت شدم، آن را به اطالع کنفدراسیون فوتبال آسیا 
رســاندم. در حال حاضر هم با توجه به شرایطی که دارم و اولویت داشتن مسئله سالمتی 
برای AFC و البته صعود تیم ملی ایران به جمع چهار تیم برتر آســیا، الزامی به حضور 
همه داوران نیســت و به همین دلیل هم مأموریت من در جام ملت ها به پایان رسید و از 
جمع دوستان جدا شدم که برای آنها و البته تیم ملی فوتسال ایران در ادامه مسیر آرزوی 

موفقیت می کنم».
رده بندی جام ملت ها با قضاوت داور زن ایرانی؟

زری فتحی، داور ۳۴ ســاله و بین المللی فوتســال زنان ایران که در سال های اخیر در 
کنار گالره ناظمی توانسته عملکرد خوبی را از خود نشان بدهد و یکی از داوران شاخص 
فوتسال ایران در سطح بین المللی به  شمار می رود، مانند ناظمی توانست در دو مسابقه 
قضاوت داشته باشد. او مسئولیت قضاوت به عنوان داور اول در مصاف تیم های ملی ژاپن 
و کره  جنوبی را برعهده داشت و همچنین در دیدار حساس ژاپن و عربستان سعودی در 

نقش داور دوم فعالیت کرد.
فتحی در ســایر دیدارها به عنوان داور وقت نگهدار و داور ذخیره کارش را دنبال کرد؛ 
اما نکته جالب  توجه درباره او، ادامه فعالیت در کویت و عدم بازگشــت به ایران است. 
آن هم در شرایطی که بعد از مشخص شدن چهره چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی، 
مأموریت گالره ناظمی در جام ملت ها به پایان رسید؛ اما زری فتحی همچنان در کویت 
حضور دارد و احتمال صدور ابالغ داوری از سوی کمیته داوران AFC برای داور زن ایرانی 
محتمل است. تیم ملی فوتسال ایران یکی از فینالیست های جام ملت های فوتسال آسیا 
۲۰۲۲ است و همین مسئله باعث شده تا زری فتحی شانسی برای قضاوت در فینال جام 
ملت ها نداشــته باشــد؛ اما احتماال با توجه به تمدید حضور او در کویت، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مسئولیت قضاوت در مرحله رده بندی را به داوران ایرانی خواهد سپرد و زری 
فتحی در کنار ابراهیم مهرابی افشار، جدی ترین گزینه ها برای قضاوت در مرحله رده بندی 
جام ملت ها به شمار می آیند. فتحی بعد از تجربه حضور در جام ملت های اروپا ۲۰۱۹، 
حــاال تجربه جدیدی را در عرصه داوری به  دســت آورده و این فرصت را دارد تا تجربه 
حضور در دیدار رده بندی جام ملت های فوتســال آســیا ۲۰۲۲ را هم کسب کند که باید 
دید این فرصت نصیب داور زن ایرانی خواهد شد تا برای اولین بار در تاریخ جام ملت ها، 
مرحله رده بندی با حضور یک داور زن برگزار شود یا خیر و زری فتحی در صورت انتخاب 
احتمالی به عنوان داور مرحله رده بندی، با چه عملکردی به کار خود در جام ملت های 

آسیا ۲۰۲۲ پایان می دهد.

سردار آزمون جام جهانی را از دست داد؟
باشــگاه بایر لورکوزن با تأیید مصدومیت سردار آزمون تأکید کرد که این بازیکن شش 
تا هشــت هفته از میادین دور است. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت بازر آلمان، بایر 
لورکوزن برای مدتی طوالنی سردار آزمون مهاجم خود را در اختیار نخواهد داشت. این 
بازیکــن ایرانی در جریان بازی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پورتو دچار مصدومیت شــد و 
نتوانســت در این دیدار به میدان برود. در حالی که ژابی آلونســو به عنوان سرمربی جدید 
بایر لورکوزن انتخاب شــده است، این مربی اســپانیایی باید هفته ها بدون سردار آزمون 
تیمش را روانه میدان کند. باشگاه آلمانی درباره مصدومیت سردار آزمون اعالم کرد این 
بازیکن ایرانی چند هفتــه ای غایب خواهد بود. طبق اعالم لورکوزن، مهاجم ایرانی قبل 
از بازی با پورتو از ناحیه ماهیچه دوقلوی پا دچار مصدومیت شــد و به این ترتیب شــش 
تا هشــت هفته از میادین دور خواهد بود. ملی پوش ایرانی تاکنون در هر هشــت بازی 
فصل بوندس لیگای لورکوزن به میدان رفته و این تیم باید در هفته پیش رو برابر شــالکه 
قرار گیرد و در ادامه دیدار برگشــت خود را با پورتو در لیگ قهرمانان برگزار خواهد کرد. 
مشــخص نیست که آیا آزمون شروع جام جهانی با ایران را از دست بدهد یا خیر؟ ایران 
در اولین دیدار خود در جام جهانی به مصاف انگلیس می رود و در ادامه با ولز و آمریکا 

روبه رو می شود.
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