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برد اول الهه منصوريان براي 
WLF كمربند

الهه منصوريان قهرمان ووشو جهان كه مدتي 
است به چين بازگشته و تمريناتش را در اين كشور 
آغاز كرده است، يك برد ارزشمند ديگر به كارنامه 
ورزشي خود اضافه كرد. او كه عالوه بر مسابقات 
ووشــو، در MMA هم فعاليت دارد، به عنوان 
نماينده باشگاه سپاهان اصفهان به مصاف قهرمان 
چين رفت و توانست مقتدرانه او را شكست دهد. 
الهه براي اين بازي وزن زيادي كــم كرده بود و 
تمرينات پرفشــاري را پشت ســر گذاشت. اين 
پيروزي باعث شد ووشــوكار ايران كه باحجاب 
اسالمي در سازمان بزرگ WLF مبارزه مي كند، 
قدم بزرگي به ســمت گرفتن كمربند قهرماني 
بردارد. ناگفته نماند كه الهه تنها ايراني است كه 
با اين سازمان قرارداد دارد. نكته مهم درباره اين 
پيروزي اين اســت كه به همان اندازه كه نتيجه 
مسابقه منصوريان در رســانه ها ديده نشد، فيلم 
مبارزه و عكس هاي او در فضاي مجازي حسابي 
چرخيد و وايرال شــد. اين در حالي است كه به 
تازگي فعاليت MMA در كشــور قانوني شده 
و اينكه چرا خبر برد منصوريان ديده نشد، جاي 
تعجب و سوال دارد. در هر حال الهه با اين پيروزي 
خود را براي مسابقه بعدي اش آماده مي كند. بايد 
 WLF ديد اين قهرمان جهان مي تواند كمربند

را از آن خود كند؟
    

پرچمدار كاروان مشخص مي شود
ســيدرضا صالحي اميری رييس كميته ملی 
المپيك در خصوص پيگيری كارها برای المپيك 
توكيو، عنوان كرد:»ارز مورد نيــاز تامين و لباس 
كاروان نيز انتخاب شده و در حال توليد است. زمان 
اعزام و بازگشــت تيم ها مشخص شــده و در حال 
نهايی كردن بليت ها هســتيم كه در اين خصوص 
با آژانس های معتبر صحبت كرده ايــم. ژاپن هم 
اعالم كرده پنج روز قبل از مسابقات پذيرش دارد و 
ورزشكاران دو روز بعد از مسابقه بايد توكيو را ترک 
كنند، به همين دليل تعداد پروازها زياد است.« او 
درباره انتخاب پرچمدار ايــران در المپيك، عنوان 
داشت:»ســعی می كنيم در جلســه آتی در مورد 
پرچمدار تصميم گيری كنيم. البته پيشنهاداتی 
مطرح شــده اما رژه كاروان نداريم و هر كشور تنها 
۱۰ سهميه دارد، حتی ممكن است به يك سهميه 
هم برسد. لباس رژه را آماده كرديم اگر شرايط رژه 
فراهم شود ما مشكلی نداريم و با لباس متحدالشكل 

در مراسم حضور خواهيم داشت.« 
    

دو سهميه جهاني شطرنج
با اتمام رقابت های شــطرنج قهرمانی آســيا 
و بر اســاس رده بندی بازيكنان شركت كننده، 
يك سهميه به شطرنج ايران  برای حضور در جام 
جهانــی اختصاص يافت. رقابت هــای قهرمانی 
آســيا كه ُحكم انتخابی جام جهانی را داشت به 
صورت آنالين و به روش هيبرودی برگزار شد. در 
پايان ۹ دور رقابت ميان بازيكنان شركت كننده، 
نمايندگانی از ازبكســتان، ســنگاپور و استراليا 
عنوان های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. 
در جدول رده بندی اين مسابقات سيدمحمدامين 
طباطبايی صاحب جايگاه چهارم شد و توانست با 
كسب اين عنوان سهميه حضور در جام جهانی را 
به دست بياورد. پيش از اين پرهام مقصودلو هم 
به واسطه قهرمانی در مســابقات ليگ كشوری 
سهميه جام جهانی ۲۰۲۱ را به دست آورده بود. 
بدين ترتيب تاكنون حضور شطرنج ايران در جام 
جهانی سال جاری ميالدی با دو سهميه قطعی 
شده اســت. اين رقابت ها قرار است اواخر تيرماه 
به صورت حضوری و در ســوچی روسيه برگزار 
شود. البته شــطرنج ايران اين شانس را دارد كه 
ســهميه های جهانی خود را برای سفر به روسيه 
به سه ســهميه افزايش دهد. اين مهم به واسطه 
حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسيا و دستيابی 
به تك سهميه اين مسابقات حاصل خواهد شد. 
رقابت های قهرمانی آســيا از سه شنبه به صورت 
آنالين و بــه روش هيبرودی آغاز می شــود. ۲۲ 
بازيكن از كشــورهای ايران، اردن، لبنان، عراق، 
كويت، فلسطين، ســوريه و امارات برگزاركننده 
اين رقابت ها هســتند كه به روش سوئيسی و در 
هفت دور برگزار می شود. پويا ايدنی، آرين غالمی 
و احســان قائم مقامی سه شــطرنج باز ايران در 

مسابقات آنالين غرب آسيا هستند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

این اولین بار نیست که کار تیم 
ملی در مرحله نخست مقدماتی 
جام جهانی این چنین گره می خورد 
و امیدواریم اولین بار هم نباشد که 
یک نسل پرستاره از فوتبال ایران، 
در چنین مرحله ای طعم تلخ حذف 
شدن را تجربه می کند. آخرین راند 
برای تیــم دراگان در این مرحله، 
آخر همین هفته استارت خواهد 
خورد. کنار کشیدن کره شمالی از 
رقابت ها، اوضاع را برای این تیم از 
آن چه هست هم کمی پیچیده تر 
می کند. چراکه در چنین شرایطی 
برای انتخاب تیم دوم، نتایج هر تیم 

روبه روی تیم آخر گروه محاسبه 
نمی شود و به این ترتیب، پیروزی 
14 گله ایــران روبه روی کامبوج، 

بی اثر خواهد شد! 
    

یک احتمال سرراست؛ ببر و 
صعود کن

شايد شــرايط صعود از اين مرحله 
كمی پيچيده شده باشد اما سرنوشت 
تيم ملی هنوز كامال در دست خود اين 
تيم اســت. پسران اســكوچيچ اگر در 
هر چهار مســابقه بعدی برنده باشند، 
به عنوان تيــم اول راهی مرحله بعدی 
خواهند شد. اين همان جايگاهی  است 
كه متناسب با اســم و اعتبار تيم ملی 
ايران به نظر می رسد. شايد برنده  شدن 

در چهار بازی پياپی در نگاه اول چندان 
ممكن نباشــد اما فراموش نكنيم دو 
مســابقه از اين چهار جدال، روبه روی 
تيم هايی مثل كامبــوج و هنگ كنگ 
برگزار می شــوند. تيم هايی كه قاعدتا 
نبايد شــانس زيادی روبــه روی ايران 
داشته باشند. بديهی است كه بحرين 
و عراق، رقبای سرســختی هستند و 
دست به هر كاری می زنند تا حداقل يك 
تساوی از ايران بگيرند. به لحاظ ميزبانی 
و شرايط آب و هوايی هم اوضاع كامال به 
سود آنها خواهد بود. با وجود همه اين 
مسائل، هنوز ايران می تواند اما و اگرها 
را كنار بزند. دراگان اسكوچيچ به عنوان 
ســرمربی تيم ملی، در همه ديدارهای 
دوســتانه برنده بوده امــا هنوز تجربه 

حتی يك مسابقه رسمی روی نيمكت 
اين تيم را ندارد. فوتباليست های ايرانی 
هم در گذشته ثابت كرده اند كه شيفته 
»اما و اگر«ها هستند و عادت دارند كار 
خودشان را ســخت كنند. در صورت 
لغزش در اين مرحله اما كار از »دشواری« 
می گذرد و به »نااميدی« مطلق می رسد. 
آن وقت ستاره های اين نسل جذاب از 
فوتبال نه فقط ديدارهای جام جهانی، 
بلكه حتی ديدارهای دور دوم انتخابی 
جام جهانی در قاره آسيا را نيز بايد تنها از 
صفحه تلويزيون تماشا كنند! شايد كمی 
عجيب به نظر برسد اما حتی اين احتمال 
وجود دارد كه شــانس رسيدن به جام 
ملت ها برای تيم ملی از دست برود. پس 
بهترين كاری كه اين تيم می تواند انجام 

بدهد، بردن، بردن، بردن و باز هم بردن 
خواهد بود. ۱۲ امتياز برای عبور از همه 
نگرانی های بزرگی كه هواداران فوتبال 

در ايران را احاطه كرده اند.
ضربه ای که از کره شمالی خوردیم

كره شــمالی هم واقعا تيم عجيبی 
است. تيمی كه در ســال ۲۰۱۰ باالتر 
از ايران به جام جهانی رســيد و در اوج 
ناشناختگی روبه روی برزيل قرار گرفت 
امــا در يك دهه بعدی، چيــزی به جز 
شكست و ناكامی را تجربه نكرد. اين تيم 
حاال به خاطر پاندمــی كرونا و ميزبانی 
كره جنوبی در گروهش، از رقابت های 
مقدماتی جام جهانی كنار كشيده است. 
شايد در نگاه اول چنين تصميمی فقط به 
خود اين كشور و نهايتا تيم های همگروه 
مربوط باشد اما اصال اين طور نيست. اين 
انصراف، رقابت ها را به طور كلی تحت 
تاثير قرار خواهد داد. از آن جايی كه گروه 
كره جنوبی حاال به جای پنج تيم فقط 
چهار تيم دارد، طبيعتا امتيازهای تيم 
دوم اين گروه كم تر از تيم های دوم ساير 
گروه ها خواهد بود. برای برطرف كردن 
اين مشكل، قانون مشخصی در دنيای 
فوتبال وضع شده است. قانونی كه برای 
برابر كردن شرايط، در گروه های ديگر 
هم نتيجه هر تيم را روبه روی تيم آخر 
جدول ناديده می گيرد. با اين حساب، 
اگر تيــم ملی در گروهش دوم شــود، 
برای قرار گرفتن در بين چهار تيم دوم 
صعودكننده به مرحله بعدی، نمی تواند 
روی ۱4 گلی كه به كامبوج زده حساب 
كند. البته كه هر دو مسابقه با كامبوج، 
همچنان بی اهميت نيســتند. چراكه 
می توانند در جريان اول يا دوم شــدن 
در اين گروه به تيم ملی كمك كنند. در 
نبرد با تيم های دوم برای صعود اما روبه رو 
شدن با اين تيم، هيچ نقشی در وضعيت 

تيم ملی نخواهد داشت.
نگران نباشید، قطر هست!

در ايــن مرحلــه اما، يــك نكته 
اميدواركننده هم وجــود دارد. اينكه 
تيم ملی »قطر« با وجود ميزبانی در جام 
جهانی، در دور مقدماتی شركت كرده 
است، خبر خوبی برای تيم ملی به شمار 
می رود. چراكه قطری ها با توجه به حضور 
قطعی شان در جام جهانی، در مرحله دوم 
مقدماتی حاضر نخواهند شد. عنابی ها 
فعال در گروه شان صدرنشين هستند. 
اگر اين صدرنشينی تثبيت شود، به جای 
چهار تيم دوم، پنج تيم دوم خودشان را به 
دور دوم انتخابی می رسانند. اگر هم قطر 
در گروهش دوم شود و در بين بهترين 
تيم های دوم قرار بگيرد، تعداد تيم های 
دوم صعود كننده بــه عدد پنج خواهد 
رســيد. پس تحت هر شرايطی تنها در 
»سه گروه« تيم دوم نمی تواند خودش را 
به دور دوم مقدماتی جام جهانی برساند. 
در مجموع هنوز همه چيز در دست خود 
تيم ملی است. با چهار پيروزی، صعود 
اين تيم به دور بعدی قطعی می شود. با 
توجه به شرايط همه جدول ها، شايد سه 
پيروزی و يك تساوی هم بتواند اين تيم 

را راهی مرحله بعدی كند.

نگاهی به احتماالت صعود تیم ملی

14 گل محو شده! 

اتفاق روز

چهره به چهره

تماشــای نام »محمدرضا اخباری« در فهرســت اصلی 
تراكتورسازی روبه روی ماشين، حقيقتا حيرت آور بود. معلوم 
نيست گلری كه پس از مدت ها به تيم ملی دعوت شده، چطور 
كيلومترها دورتر از اردوی تيم ملی برای تيم باشگاهی اش به 
ميدان رفته است. البد از نگاه فدراســيونی ها، نبرد هر دو تيم 
زنوزی در ليگ برتر آنقدر حساسيت داشته كه چاره ای به جز 
ترک اردوی تيم ملی توسط اخباری نبوده است! جالب اينكه 
رسول خطيبی و تيمش حتی روبه روی تيم آخر جدولی ليگ 
برتر هم، اين چنين بازيكنان شان را از تيم ملی پس می گيرند. 

شايد هم نفوذ مالك باشگاه تراكتور روی فدراسيون آنقدر زياد 
است كه چاره ای به جز موافقت با درخواست آنها وجود ندارد. 
ظاهرا در فدراسيون و روی نيمكت تيم ملی، هيچ كس حواسش 
را به حساسيت فوق العاده اين روزها ندوخته است. اگر دراگان 
اسكوچيچ نمی داند، الزم است به او يادآوری كنيم كه تيم ملی با 
همه ستاره ها در يك قدمی حذف شدن از رقابت های مقدماتی 
جام جهانی آن هم در همان مرحله نخست است. شايد معتقد 
باشيد كه غيبت اخباری به عنوان »گلر چهارم« در اردو اصال 
مهم نيست اما در اين شرايط اگر اخباری در جريان همين سفر 
به تبريز و سپس بازگشت به كيش به ويروس كرونا مبتال شود و 
چند ستاره تيم را مبتال كند، به سادگی همه روياهای تيم ملی 
را به باد خواهد داد. برای يك لحظه تصور كنيد چنين اتفاقی 
در دوران كارلوس كی روش رخ می داد. آن فوتباليستی كه تيم 

باشگاهی اش را به تيم ملی ترجيح داده بود، ديگر تا آخر عمر 
ورزشی اش نمی توانست زير نظر كارلوس كی روش به ميدان 
برود. ظاهرا دراگان اسكوچيچ اما ترجيح می دهد همه چيز را با 
لبخند رد كند و دشواری اوضاع را چندان جدی نگيرد. اين اتفاق 

حتی در يك تيم ملی آماتور هم رخ نمی دهد.
 اگر حضور اخباری تا اين اندازه برای باشگاه تراكتور اهميت 
داشت، بهتر بود باشگاه مانع پيوســتن اين سنگربان به تيم 
ملی می شد. ستاره هايی مثل رشيد مظاهری و حامد لك هم 
آماده بودند تا با تمام قدرت در خدمت تيم ملی باشند. جالب 
اينكه رييس فدراســيون فوتبال، اخيرا تاكيد داشته كه همه 
چيز را طبق برنامه مدنظر اســكوچيچ انجام داده و اين مربی 
اصال درخواست بازی دوستانه از فدراســيون نداشته است. 
باورنكردنی اســت كه دراگان، چنين قمار بزرگی را بر ســر 

موقعيتش در تيم ملی انجام می دهد. شايد هم اين جايگاه آنقدر 
از او بزرگ تر است كه اين مربی اصال نمی داند بايد در اين شرايط 

حساس، چه تصميمی بگيرد.
همزمان با دســت و پا زدن تيم ملی برای صعود به مرحله 
بعدی در چهار مسابقه سرنوشت ساز، ژاپنی ها از همين هفته 
صعودشــان را به مرحله بعدی قطعی كرده اند. آنها اما حاضر 
به استفاده از نفرات دوم نيستند و همچنان می خواهند برای 
رسيدن به هماهنگی بيشتر، از همه نفرات اصلی شان استفاده 
كنند. با اين روند اگر تيم ملی به مرحله بعدی مقدماتی برسد 
هم نبايد اميد چندانی به صعود داشته باشد. فاصله ايران با برخی 
قدرت های قاره رفته رفته آنقدر زياد شده كه شايد رفتن به جام 
جهانی قطر، به تدريج رويايی دست نيافتنی برای فوتبال ايران 

به حساب بيايد.

آریا طاری

اگر به اواسط ژانويه ۲۰۲۱ برگرديم و پس 
از شكست يك طرفه روبه روی لسترسيتی به 
هواداران چلسی بگوييم كه تيم شان در پايان 
همين فصل قهرمان اروپا خواهد شــد، تصور 
می كنند كه عقل مان را از دست داده ايم. تيمی 
كه با فرانك لمپارد در يك بازه زمانی 4۰ روزه 
پنج بار در ليگ برتر شكست خورده بود، حاال 
نامش را روی جام قهرمانی مهم ترين تورنمنت 
فوتبال باشــگاهی در اروپا می بيند. كاری كه 
آنها انجام داده اند، فراتــر از يك معجزه بوده 
اســت. اين تيم قبل از برخورد با اتلتيكو، رئال 
مادريد و حتی سيتی، در همه پيش بينی ها از 
قبل »بازنده« بود اما در مسير بردن جام، جهت 

تك تك پيش بينی ها را عوض كرد.
بين تغيير دادن ســرمربی در ميانه فصل و 
رســيدن به فينال اروپا برای باشگاه چلسی، 
رابطه مستقيمی وجود دارد. آنها برای سومين 
بار در ۱3 ســال اخير، در حالی به فينال ليگ 
قهرمانان رسيدند كه سرمربی شان را در ميانه 
فصل عوض كــرده بودند. توخــل و تيمش با 
يك تركيب مطمئن به ديدار فينال رسيدند. 
درســت برخالف ســيتی كه با يك تركيب 

كامال پرريسك به مســابقه قدم گذاشته بود. 
شــروع چلســی در جريان اين نبرد، فراتر از 
حد انتظار بود. آنها در همان نيمه اول صاحب 
چند بخت ايده آل شــدند اما تيمو ورنر طبق 
عادت هميشــگی، موقعيت ها را يكی پس از 
ديگری خراب كرد. اگر چلســی يك مهاجم 
نوک فرصت طلب تر داشت، بدون شك خيلی 
زودتر به گل می رسيد. هم وطن ورنر اما جور او 
را كشيد و با يك فرار ديدنی، به همه نشان داد 
كه چرا گرانقيمت ترين فوتباليســت آلمانی 
تاريخ اســت. گل هاورتز، تنها گلــی بود كه 
شنبه شب در اســتاديوم خانگی پورتو به ثمر 
رسيد. چلســی اواخر نيمه اول، تياگو سيلوا را 
به دليل مصدوميت از دســت داد و اين اتفاق 
می توانست يك ضربه بزرگ برای باشگاه باشد 
اما روديگر، كريستينســن و ريس جيمز، يك 
شب رويايی را در خط دفاعی اين تيم سپری 
كردند. اواسط نيمه دوم، مصدوميت كوين دی 
بروينه، آخرين بارقه های اميد برای بازگشت را 

هم از سيتيزن ها گرفت.
سال گذشــته در همين كشور پرتغال بود 
كه »توماس توخل« پی اس جی را برای اولين 
بار در تمام تاريخش بــه فينال ليگ قهرمانان 
اروپا رساند. او در رويای قهرمانی به سر می برد 

اما بايرن هانســی فليك، مهارنشدنی به نظر 
می رســيد. توخل، بازنده آن مسابقه بود و آن 
نتيجه، تبديل به دومينويــی از ناكامی برای 
ايــن مربی شــد. شــروع نااميدكننده فصل 
جديد، تومــاس را از نيمكت تيم فرانســوی 
جدا كرد اما حاال نگاه كنيد كه او كجا ايستاده 
و جايگاه پاريســی ها كجاســت. پی اس جی 
با همه ستاره هايش به دســت سيتی از ليگ 
قهرمانان كنار رفت و در سراسر اين تورنمنت، 
هرگز شبيه يك مدعی درجه يك بازی نكرد 
اما توخل، دوباره به فينال برگشــت و اين بار 
درســت با همان نتيجه ای كه فصل گذشته 
منجر به شكستش شده بود، قهرمانی در اروپا 
را جشن گرفت. اين مربی قبال هرگز افتخاری 
بزرگ تــر از بردن جام حذفــی فوتبال آلمان 
نداشــته اما حاال، بزرگ ترين افتخار ممكن 
برای يك مربی در رده باشــگاهی را جشــن 

می گيرد. 
درست به همان اندازه كه اين نتيجه برای 
توخل فوق العاده به نظر می رســد، همه چيز 
برای پپ گوارديوال در تلخ ترين حالت ممكن 
قرار دارد. اين مربی پس از ترک بارســا، هرگز 
قهرمان اروپا نشده و حاال كه از هميشه به بردن 
اين جام نزديك تر بوده، باز هــم در قدم آخر 
شكست خورده است. حاال سرمربی اسپانيايی، 
بايد خودش را برای موجی از سرزنش ها آماده 
كند. تركيب اوليه او، با هميشــه فرق داشت و 
بازی بدون هافبك دفاعی تخصصی، تيم را به 
دردسر انداخت. پپ برای سومين بار متوالی در 

يك فصل، روبه روی توخل كيش و مات شد تا 
در شطرنج با ســرمربی آلمانی چلسی، بازنده 
مطلق باشــد. هنوز هم نمی توان اين فصل را 
برای سرمربی سيتی يك فصل ناموفق ارزيابی 
كــرد. او در ليگ برتر، با اقتــدار قابل توجهی 
قهرمان شــده و جام اتحاديه را هم به دســت 
آورده اســت. نتيجه فينال ليگ قهرمانان اما 
موجب می شــود كه توخل هم فصل را بدون 
جام تمام نكند. اين هم از عجايب باورنكردنی 
و معجزه های هميشگی فوتبال است كه تيمی 
كه در فينال جام حذفی روبه روی لسترسيتی 
شكســت خورده، حاال در مرتفع ترين نقطه 

فوتبال اروپا ديده می شود.
پپ به كارش در ســيتی ادامه می دهد. او 
بارها تاكيد كرده كه فعال با هيچ نتيجه ای، قصد 
جدا شدن از اين باشگاه را ندارد. توخل هم اين 

بار از ابتدای فصل سرمربی چلسی خواهد بود 
تا دوران باشكوهی در اين باشگاه برای خودش 
بســازد. اين فينال اما يك پيام مهم ديگر هم 
داشــت. اينكه بردن ليگ قهرمانــان به يك 
تخصص كليدی بــرای مربيان آلمانی تبديل 
شده است. دو سال قبل، اين يورگن كلوپ بود 
كه ليورپول را روی ســكوی قهرمانی اين جام 
برد. يك سال قبل هم هانسی فليك دست به 
يك شاهكار تاريخی زد و همه جام های ممكن 
را برای بايرن به دســت آورد. حــاال در فينال 
»تمام انگليسی« هم، قهرمانی سهم يك مربی 
آلمانی شد تا همه بدانند اروپا، فعال در تسخير 
ذهن های زيبــای آلمانی اســت. ظاهرا همه 
باشگاه های بزرگ هم ديگر متوجه شده اند كه 
برای بردن اين تورنمنت، بايد به سراغ جذب 

مربيانی از كشور آلمان بروند!

جدی می گیرند، جدی نمی گیریم... 

دورهمی تيم ملی!

لهجه این جام، آلمانی است... 

معجزه آبی پوشيد 

شاید شرایط صعود از این 
مرحله کمی پیچیده شده 

باشد اما سرنوشت تیم 
ملی هنوز کامال در دست 

خود این تیم است. پسران 
اسکوچیچ اگر در هر چهار 

مسابقه بعدی برنده باشند، 
به عنوان تیم اول راهی 

مرحله بعدی خواهند شد

 شماره   809 /  دوشنبه 10  خرداد   1400  /   19  شوال 1442  / 31  می   2021


