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قهرماني فرزاد در مسابقات اسکواش 

مسابقات حرفه ای نشــنال کلوز بانوان انقالب 
از دوشنبه ۱۷ خرداد به مدت سه روز با حضور ۲۸ 
ورزشکار از استان های تهران، یزد، گلستان، فارس، 
آذربایجان غربی، گیالن، کیش، کرمانشاه، اصفهان 
و اراک در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد. 
در فینال این مسابقات فرشــته اقتداری و حدیث 
فرزاد به مصاف یکدیگر رفتند که پس از یک رقابت 
نفس گیر، حدیث فرزاد موفق شد سه بر دو حریف 
خود را شکست دهد و قهرمان این دوره از رقابت ها 
شود. به این ترتیب فرشته اقتداري از کیش به مقام 
دوم رسید و مقام سوم مشترک نیز به آیلي نیري از 

تهران و نرگس سلطاني از گرگان رسید. 
    

 محمديان سهميه اش 
را نگه داشت

کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد برای شناخت 
نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم کشــتی آزاد در المپیک 
توکیو، علی شعبانی، علیرضا کریمی و محمدحسین 
محمدیان را عازم تورنمنت زیلکوفســکی لهستان 
کرد. در پایــان رقابت هــای وزن ۹۷ کیلوگرم جام 
زیلکوفسکی لهستان، محمدیان دارنده مدال برنز 
جهان ۲۰۱۴ در نیمه نهایی با نتیجه دو-دو مقابل 
علیرضا کریمی دارنده یک مدال نقره و دو برنز جهان 
به برتری رســید و در فینال نیز بدون اینکه فنی در 
جریان مبارزه اجرا شــود، برابر علی شعبانی یک بر 
یک پیروز شــد و به عنوان قهرمانی رسید. هرچند 
شعبانی در جریان انتخابی تیم ملی برای رقابت های 
جهانی صربستان که آبان سال گذشته برگزار شد برابر 
محمدیان به برد قاطع هشت بر چهار رسید اما شنیده 
می شود دیگر قرار نیست انتخابی رودررو در این وزن 
برگزار شود تا محمدیان با دو برتری هرچند خفیف 
مقابل کریمی و شعبانی صاحب دوبنده با ارزش وزن 
۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در المپیک توکیو شود. 
بسیاری معتقدند کادر فنی تیم ملی از همان ابتدا نظر 
مساعدی روی توانایی فنی محمدیان و حضور او در 
المپیک توکیو داشته و بر همین اساس نیز ظاهرا قرار 
نیست شاهد رقابت انتخابی دیگری در این وزن باشیم. 
ناگفته نماند محمدیان توانست در مسابقات گزینشي 
المپیک که فروردین ماه به میزباني قزاقستان برگزار 
شد، مقتدرانه سهمیه این وزن را به دست بیاورد و حاال 

در لهستان این سهمیه را براي خودش حفظ کرد. 
    

IOC پنج ايراني در تيم پناهندگان

طبق خبری که روی سایت رسمی IOC منتشر 
شده، پس از آزمون موفق در ریو ۲۰۱6، تیم المپیک 
پناهندگان در رقابت های المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز 
حاضر خواهد بود. این برای دومین بار است که تیمی 
متشکل از پناهندگان در المپیک شرکت می کند. 
این مهم با بورسیه کمیته ملی المپیک)IOC(  به این 
ورزشکاران میسر خواهد شد. حضور تیم المپیک 
پناهندگان در المپیک توکیو اخیرا رسمی شد. این 
تیم در نهایت متشکل از ۲5 ورزشکار از ۱۱ کشور 
مختلف خواهد بود و در ۱۲ رشته ورزشی شرکت 
خواهند کرد. چهار ورزشکار نیز با بورسیه فدراسیون 
جهانی جودو این جمع را تکمیل کردند تا تعداد به 
۲۹ برسد. نکته ناراحت کننده در این میان اما حضور 
پنج ورزشکار ایراني در این تیم است. ورزشکاراني که 
مي توانستند از شانس هاي مدال براي کشور باشند اما 
حاال در صورت ایستادن روي سکو، این پرچم کمیته 
بین المللي المپیک و سرود این مسابقات است که 
دیده و شنیده مي شود. سعید فضل ا... در کایاک یک 
نفره از آلمان، هامون درفشی پور در کاراته از کانادا، 
جواد محجوب در جودو از کانادا، دینا پوریونس در 
تکواندو از هلند و کیمیا علیزاده در تکواندو از آلمان، 
ورزشــکارانی با اصلیت ایرانی در تیم پناهندگان 
هستند. این در حالی است که کیمیا علیزاده پیش 
از این با حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک 
اروپا نتوانسته سهمیه حضور در توکیو را کسب کند، 
اما حاال او به این مسابقات رسیده و حتي احتمال دارد 
نخستین بانوي مدال آور ایران در المپیک توکیو با 
توجه به هم وزني اش با ناهید کیاني، در توکیو برابر 

نماینده ایران قرار بگیرد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

جام ملت های اروپا رســما از 
فردا شروع خواهد شد. این اولین 
دوره از تاریخ این تورنمنت است 
که در یک سال فرد برگزار می شود 
و همچنین اولیــن دوره از تاریخ 
یورو که به تعویق می افتد. ســال 
گذشته، این نگرانی وجود داشت 
که امکان برگزاری ایــن دوره به 
طور کامل از بین برود اما خبرهای 
امیدوارکننده ای مثل واکسن کرونا 
کاری کرد که یورو برگردد و حتی 
تماشاگرها نیز بخشی از این رقابت 
باشند. البته که ظرفیت استادیوم ها 

در این تورنمنت پر نخواهد شد اما 
فوتبال اروپا بعد از پنج سال انتظار، 
دوباره یک جام ملت های جذاب و 

تماشایی خواهد داشت.
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فقط ســه تیم در تاریخ جام ملت ها، 
موفق شــده  اند این جام را بیشتر از یک 
بار فتح کنند. آلمان که در سال ۱۹۷۲ 
فاتح این تورنمنت شده بود، سال ۱۹۸۰ 
هم روی سکوی اول رفت تا اولین تیمی 
باشد که در دو دوره قهرمان این تورنمنت 
می شــود. آلمان قهرمانی سومش را در 
سال ۱۹۹6 جشن گرفت و از همان روز 
به عنوان رکورددار قهرمانی رقابت های 

یورو شناخته شد. فرانسه و اسپانیا، تنها 
کشورهای دیگری هســتند که به جز 
آلمان، جام ملت ها را بیشتر از یک بار فتح 
کرده اند. فرانســه در سال های ۱۹۸۴ و 
۲۰۰۰ قهرمان یورو شــد و اســپانیا در 
ســال های۱۹6۴، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ این 
تورنمنت را فتح کرد تا اولین تیم در تمام 
تاریخ باشــد که از قهرمانی اش در این 
تورنمنت دفاع می کند. اسپانیا هم بعد از 
قهرمانی سوم، هم ردیف آلمان در فهرست 
تیم های رکورددار قهرمانی این رقابت 
قرار گرفت. پرتغال به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی این رقابت ها، امیدوار اســت 
تجربه اسپانیا را تکرار کند و برای دومین 

بار پیاپی، این جام را به دست بیاورد.
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کریســتیانو رونالدو با حضور در این 
دوره از جام ملت ها یــک رکورد جالب 
را برای خودش خلــق خواهد کرد. او در 
ســال ۲۰۰۴ اولین تجربه حضورش در 
این تورنمنت را به دست آورد و تا امروز 
در چهار دوره متوالی جام ملت ها، عضو 
تیم ملی کشــورش بوده است. کاپیتان 
این روزهای تیم ملی پرتغال، به زودی 
پنجمین دوره حضورش در جام ملت ها 
را کلید خواهد زد. هیچ بازیکنی قبل از 
کریستیانو چنین آماری نداشته است. 
رونالــدو صاحب یک رکــورد دیگر هم 
شده و با انجام ۲۱ بازی در جام ملت ها، 
رکورددار حضور در ایــن تورنمنت به 

شمار می رود. ستاره پرتغالی ها فاصله ای 
با شکســتن رکورد علی دایــی ندارد و 
امیدوار است در همین دوره، به بهترین 
گل زن تاریخ فوتبال در رده ملی تبدیل 
شود. اگر رونالدو تنها هفت دقیقه در این 
دوره از جام ملت ها بازی کند، 3۰ ساعت 
از زندگــی اش را در این رقابت ســپری 

کرده است.
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هیچ بازیکنی نتوانسته در تاریخ جام 
ملت های اروپا به اندازه میشل پالتینی 
در یک دوره گل زنی کنــد. پالتینی در 
سال ۱۹۸۴ پنج بار برای فرانسوی ها به 
میدان رفت و در هر پنج مســابقه موفق 
به گل زنی شــد. میشــل در آن رقابت 
دو هت تریک درخشــان هم داشت و با 
رکورد خیره کننده ۹ گل در پنج مسابقه، 
آقای گلی را به دست آورد. از آن زمان که 
اتفاقا مصادف با اولیــن قهرمانی تاریخ 
فرانســه در این رقابت بــود، این رکورد 
جذاب دست نخورده باقی مانده و حاال 
ستاره های زیادی امیدوارند که بتوانند 
رکورد تازه ای به اســم خودشــان ثبت 

کنند.
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چیزی کــه ایــن دوره از یــورو را 
منحصربه فرد می کند، شرایط میزبانی 
این رقابت ها است. یورو همیشه با میزبانی 
یک یا نهایتا دو کشــور برگزار می شــد 
اما یوفا این بار تصمیم گرفت ۱۱ شــهر 
مختلف قاره را برای میزبانی این رقابت 
در نظر بگیرد. ۱۱ کشور اروپایی به صورت 
همزمان، میزبان این دوره از جام ملت ها 
هستند. جالب اینکه این طرح قرار نیست 
برای دوره بعدی ادامه پیدا کند. از دوره 
بعد دوباره همه چیز به همان شکل سابق 
می گردد. آلمان میزبان دوره بعدی جام 

ملت های اروپا خواهد بود.
26

یکی دیگر از تغییرات محسوس این 

دوره یورو نسبت به گذشــته، افزایش 
تعداد نفرات هر تیــم حاضر در این جام 
است. در گذشته هر تیم حق داشت که 
۲3 بازیکن را با خــودش به یورو ببرد اما 
این بار هر تیم می تواند با ۲6 بازیکن در 
این جام حاضر باشد. دلیل افزایش این 
ظرفیت، ماجرای کرونا بوده اســت. در 
چنین شرایطی اگر کرونا به اردوی یک 
تیم بزند، آن تیم نفرات بیشــتری برای 
مقابله با این موضوع دارد و احتمال لغو 
شــدن بازی ها به خاطر ایــن ویروس، 

کاهش پیدا خواهد کرد.
38 و 90 هزار! 

کوچک ترین استادیوم میزبان این 
دوره از جام ملت ها، ورزشــگاه پارکن 
در کشور دانمارک است. این استادیوم 
تنها 3۸ هزار نفــر ظرفیت دارد و درصد 
کمی از ظرفیت آن در جریان برگزاری 
بازی ها پر از هوادار خواهد شد. ورزشگاه 
ومبلی لندن با ۹۰ هزار نفر ظرفیت هم 
بزرگ ترین ورزشگاه میزبان این دوره از 
جام ملت های اروپا خواهد بود. انگلیس تا 
امروز در هیچ دوره ای قهرمان یورو نشده و 
امیدوار است که با یک نسل تازه و سرشار 
از استعداد، به این طلسم طوالنی پایان 
بدهد و این گره بزرگ و سخت را باز کند. 

عددبازی با جام ملت های 2021 اروپا

رویا علیه کرونا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

ظاهرا الهالل عربستان قصد دارد خاص ترین پنجره نقل و 
انتقاالت تاریخ باشگاه را در اوج شکوه رقم بزند. آنها تا همین جا 
هم دست به یک شاهکار بزرگ زده اند و با سرمربی موفق سابق 
باشگاه موناکو قرارداد امضا کرده اند. ژاردیم برای ملحق  شدن 
به اردوی الهالل، رقمی معادل هفت میلیون یورو در ســال از 
این تیم دریافت می کند. دستمزدی که شاید در فوتبال اروپا 
عجیب نباشد اما از اشــل فوتبال آسیا بزرگ تر است. بعضی از 
مربیان فوتبال در همین قاره برای یک فصل، یک دهم این رقم 
هم حقوق دریافت نمی کنند. قدم بزرگ بعدی آنها به خدمت 

گرفتن موسی مارگا از باشــگاه پورتو بوده است. مارگا تا پایان 
همین فصل فوتبال پرتغال، در عضویت رسمی باشگاه پورتو 
قرار داشته و یکی از بهترین گل زنان یک دهه اخیر تیم پرتغالی 
بوده است. جالب اینکه خود پورتو هم عالقه ای به از دست دادن 
این مهاجم خطرناک نداشت اما دستمزد پیشنهادی الهالل 
آنقدر زیاد بود که مارگا خودش تصمیم گرفت پیراهن این تیم 
را بر تن کند. اگر تصور می کنید پنجره نقل و انتقاالت باشگاه 
عربستانی در همین نقطه بسته می شــود، سخت در اشتباه 
هستید. آنها در روزهای گذشــته یک مذاکره هیجان انگیز را 
با یکی از ستاره های شاغل در لیگ برتر انگلیس آغاز کرده اند. 
مذاکراتی که می توانــد به امضــای گرانقیمت ترین قرارداد 
تاریخ فوتبال باشگاهی در آســیا منجر شود. باشگاه الهالل بر 
اساس شنیده های معتبر، به سراغ جذب لوکاس مورا از باشگاه 

تاتنهام رفته است. ســتاره ای که همین چند سال قبل با یک 
هت تریک اســتثنایی، تاتنهام را به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
رساند. لوکاس در شمال لندن، اصال یک مهره نیمکت نشین 
نیست. او هم زیر نظر مورینیو و هم در تیم رایان میسون، یک 
مهره مهم بوده و بارها به صــورت ثابت برای این تیم به میدان 
رفته اســت. فروش او جایی در بین اولویت های تاتنهام ندارد 
اما رقم پیشنهادی الهالل آنقدر قابل توجه است که نمی توان 
به سادگی از آن عبور کرد. در نتیجه، اصال بعید نیست که این 
قرارداد ظرف روزهای آینده نهایی شود. با این روند، استقالل 
باید به مصاف گرانقیمت ترین و کهکشانی ترین تیم باشگاهی 
در تاریخ فوتبال آسیا برود. شاید رقبای داخلی استقالل از چنین 
موضوعی خوشحال شوند اما الهالل با این قدرت باورنکردنی، 
دیر یا زود به سراغ آنها نیز خواهد آمد. آبی ها با چنین ترکیبی، 

نه فقط به قهرمانی در آسیا، بلکه به شکستن رکوردهای بزرگ و 
درخشیدن در جام باشگاه های جهان هم فکر می کنند. حریف 
اولین مرحله حذفی الهالل در لیگ قهرمانان، تیمی است که 
حتی بودجه الزم برای جذب امین قاســمی نژاد را نیز نداشته 
است. رقابت آنها با حریف عربستانی، یک رقابت کامال نابرابر 
خواهد بود. رقابتی که دو طرف آن، حتی ذره ای از لحاظ مالی 
به هم شبیه نیستند. اگر انتقال لوکاس مورا به فوتبال عربستان 
صورت بگیرد، باشگاه های عربی دیگر هم به دنبال تقویت هر 
چه بیشتر خودشان خواهند بود. در این صورت، بعید است که 
باشگاه های ایرانی دیگر شانسی برای موفقیت در تورنمنتی مثل 
لیگ قهرمانان آسیا داشته باشــند. شکاف مالی بین ایرانی ها 
و عربســتانی ها در این جام آنقدر زیاد شــده که دیگر حتی 

محاسبه اش هم ممکن نیست! 

آریا رهنورد

تیم ملی شروع آرامی را در دور برگشت مرحله 
پیش مقدماتی جام جهانی ســپری کرد و برابر 
هنگ کنگ با وجود یک نمایش کامال متوسط، به 
پیروزی رسید. در مسابقه دوم اما همه چیز بهتر شد 
و همین تیم، با کیفیتی به مراتب باالتر از بازی اول 
برابر حریفش قرار گرفت. برای تیمی که به اندازه 
کافی دیدار تدارکاتی نداشته، هر مسابقه فرصتی 
شبیه برگزاری یک دیدار دوستانه است. این تیم 
فردا به مصاف کامبوج می رود و بدون شک، این یک 
مسابقه تدارکاتی دیگر برای تیم ملی خواهد بود. 
جدالی که در آن، نفرات ذخیره فرصت عرض اندام 

را در تیم ملی به دست می آورند.
شکســت دادن بحرین در منامه، همه چیز را 
برای تیم ملی ایران ســاده تر کرد. این اولین برد 
تاریخ فوتبال ملی ایران در خاک بحرین بود. حریف 
در آن مسابقه، انگیزه های زیادی داشت تا به هر 
قیمتی از تیم ملی امتیاز بگیرد اما سطح بازی آنها 
چه به لحاظ فردی و چه بــه لحاظ تیمی، در حد 
و اندازه های ایران نبود. تیم ملی با آن برد جذاب، 

قدرتش را دوباره به رقبای آســیایی نشان داده. 
اینکه توانستیم برابر بحرین کلین شیت کنیم و 
تقریبا هیچ موقعیت گل مطلوبی به حریف ندهیم، 
امیدوارکننده به نظر مي رسید و اینکه در هر دو 
نیمه هم موقعیت های گل زیادی روی دروازه این 
تیم به وجود آوردیــم، در نوع خودش مثال زدنی 
بود. حاال تیــم ملی نبرد بعــدی اش را روبه روی 
کامبوج برگزار می کند. همــه می دانند که برای 
انتخاب بهترین تیم های دوم در هر گروه، نتایج 
روبه روی ضعیف ترین تیم گروه حذف می شود. با 
این وجود این گزاره هرگز به معنی »بی اهمیت« 
بودن مســابقه فردا برای تیم ملی نیست. ایران 
در هر صورت به ســه امتیاز این جدال نیاز دارد و 
باید برای قطعی کردن دومی اش در گروه، حتما 
برنده این مسابقه باشد. بدون تردید، صدرنشینی 
اصلی ترین هدف تیم اسکوچیچ به شمار می رود. 
تیمی که اگر کامبوج را شکست بدهد، با پیروزی 
در دیدار انتقامی هفته آخر روبه روی عراق تحت هر 
شرایطی صدرنشین خواهد شد. با توجه به پیروزی 
ترکمنستان برابر لبنان، حاال گر لبنان روبه روی کره 
جنوبی برنده نباشد، ایران حتی با تساوی روز آخر 
روبه روی عراق هم به عنوان یکی از بهترین تیم های 
دوم صعود می کند. در واقع از همین  جا به بعد، تنها 
چهار امتیاز از دو بازی می تواند تیم ملی را به مرحله 
بعد برساند اما شناخت خوبی که این روزها از تیم 
اسکوچیچ به دست آورده ایم، نشان می دهد که این 

تیم به هیچ قیمتی در آن مسابقه هم برای تساوی 
به زمین نمی رود. از زمان مسابقه رفت با کامبوج 
تا امروز، اتفاقات بســیار زیادی در تمام دنیا رقم 
خورده است. آن بازی به دالیلی، یکی از خاص ترین 
مسابقه های این سال های تیم ملی بود. در همین 
نبرد بود که پس از مدت ها، ورود بانوان به ورزشگاه 
به صورت رســمی صورت گرفت و تعــدادی از 
هواداران زن تیم ملی توانستند بدون هیچ مشکلی 
در استادیوم حاضر باشند و بازی را از نزدیک تماشا 
کنند. ستاره های تیم هم آن روز کم نگذاشتند و با 
زدن ۱۴ گل به کامبوج، سومین برد پرگل تاریخ تیم 
ملی را به دست آوردند. اگر یادتان باشد، کامبوج آن 
روز در اســتادیوم آزادی »یک هوادار« سمج هم 
داشت که تحت هیچ شرایطی، تشویق تیمش را 
متوقف نمی کرد. او حتی بعد از گل چهاردهم نیز، 
دست از تشویق تیم کشورش برنداشت. در شرایط 
عادی، این مسابقه باید در کشور کامبوج برگزار 
می شد اما حاال بحرین به عنوان میزبان این مسابقه 
در نظر گرفته است. از زمان شروع دوباره بازی ها، 
کامبوج ۱۲ گل از بحرین و عــراق دریافت کرده 
است. آنها هشت گل از بحرین خوردند و در جدال با 
عراق هم با نتیجه چهار بر یک باختند. این تیم برابر 
بحرین فاجعه بار ظاهر شد اما با وجود گل خوردن از 
عراق در ثانیه هجدهم، تسلط و مدیریت بیشتری 
نشان داد و اوضاع مطلوب تری را تجربه کرد. به نظر 
می رسد که تیم ملی فردا مشکلی برای شکست 

کامبوج ندارد اما این بازی می تواند از یک جهت 
به تیم کمک کند و آن، اســتراحت بیشتر نفرات 
اصلی است. حتی بد نیست اگر دراگان اسکوچیچ 
به همه ۱۱ مهره اصلی تیم ملی قبل از مســابقه 
حساس با عراق استراحت بدهد. محمدحسین 
کنعانی زادگان، احسان حاج صفی، سردار آزمون 
و مهدی ترابــی در دیدارهای قبلــی کارت زرد 
دریافت کرده اند و با دریافت یک اخطار دیگر، دیدار 
با عراق را از دست می دهند. همه این نفرات باید در 
جریان مسابقه با کامبوج روی نیمکت تیم ملی 
دیده شوند. شاید این بازی، ایده آل ترین فرصت 

برای ستاره هایی باشد که در چند مسابقه گذشته 
فرصت چندانی برای بازی به دست نیاورده اند. امیر 
عابدزاده روی خط دروازه، مجید حسینی و مرتضی 
پورعلی گنجی در دفاع، علیرضا جهانبخش و میالد 
ســرلک در خط هافبک و کاوه رضایی و مهدی 
قایدی در خط حمله، نفراتی هستند که مشتاق 
حضور در ترکیب اولیه تیم ملی به نظر می رسند. 
وحید امیری نیز به دلیــل مصدومیت، در نبرد 
فردا غایب خواهد بود. با این وجود تیم ملی آنقدر 
پرستاره به نظر می رسد که مشکلی برای گرفتن 

سه امتیاز این بازی نداشته باشد.

طوفان آبی آسیا را به هم می ریزد

کابوسی به اسم لوکاس! 

90 دقیقه  برای  برد  و  استراحت

گام سوم! 

رونالدو صاحب یک رکورد 
دیگر هم شده و با انجام 
21 بازی در جام ملت ها، 
رکورددار حضور در این 

تورنمنت به شمار می رود. 
ستاره پرتغالی ها فاصله ای 

با شکستن رکورد علی 
دایی ندارد و امیدوار است 
در همین دوره، به بهترین 

گل زن تاریخ فوتبال در رده 
ملی تبدیل شود
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