toseeir ani.ir

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

منهای فوتبال

برد اول الهه منصوريان براي
كمربند WLF

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  MMAهم 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  WLFمبارزه ميكند،
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 رســانهها ديده نشد ،فيلم
مبارزه و عكسهاي او در فضاي مجازي حسابي
چرخيد و وايرال شــد .اين در حالي است كه به
تازگي فعاليت  MMAدر 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 بعدياش آماده ميكند .بايد
ديد اين قهرمان جهان ميتواند كمربند WLF
را از آن خود كند؟

پرچمداركاروان مشخص ميشود

ســیدرضا صالحيامیری ريیس کمیته ملی
المپیک در خصوص پیگیری کارها برای المپیک
توکیو ،عنوان کرد«:ارز مورد نیــاز تامین و لباس
کاروان نیز انتخاب شده و در حال تولید است .زمان
اعزام و بازگشــت تیمها مشخص شــده و در حال
نهایی کردن بلیتها هســتیم که در این خصوص
با آژانسهای معتبر صحبت کردهایــم .ژاپن هم
اعالم کرده پنج روز قبل از مسابقات پذیرش دارد و
ورزشکاران دو روز بعد از مسابقه باید توکیو را ترک
کنند ،به همین دلیل تعداد پروازها زیاد است ».او
درباره انتخاب پرچمدار ایــران در المپیک ،عنوان
داشت«:ســعی میکنیم در جلســه آتی در مورد
پرچمدار تصمیمگیری کنیم .البته پیشنهاداتی
مطرح شــده اما رژه کاروان نداریم و هر کشور تنها
 ۱۰سهمیه دارد ،حتی ممکن است به یک سهمیه
هم برسد .لباس رژه را آماده کردیم اگر شرایط رژه
فراهمشودمامشکلینداریموبالباسمتحدالشکل
درمراسمحضورخواهیمداشت».

دو سهميه جهاني شطرنج

با اتمام رقابتهای شــطرنج قهرمانی آســیا
و بر اســاس ردهبندی بازیکنان شرکتکننده،
یک سهمیه به شطرنج ایران برای حضور در جام
جهانــی اختصاص یافت .رقابتهــای قهرمانی
آســیا که حُ کم انتخابی جام جهانی را داشت به
صورت آنالین و به روش هیبرودی برگزار شد .در
پایان  ۹دور رقابت میان بازیکنان شرکت کننده،
نمایندگانی از ازبکســتان ،ســنگاپور و استرالیا
عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در جدول ردهبندی این مسابقات سیدمحمدامین
طباطبایی صاحب جایگاه چهارم شد و توانست با
کسب این عنوان سهمیه حضور در جام جهانی را
به دست بیاورد .پیش از این پرهام مقصودلو هم
به واسطه قهرمانی در مســابقات لیگ کشوری
سهمیه جام جهانی  ۲۰۲۱را به دست آورده بود.
بدین ترتیب تاکنون حضور شطرنج ایران در جام
جهانی سال جاری میالدی با دو سهمیه قطعی
شده اســت .این رقابتها قرار است اواخر تیرماه
به صورت حضوری و در ســوچی روسیه برگزار
شود .البته شــطرنج ایران این شانس را دارد که
ســهمیههای جهانی خود را برای سفر به روسیه
به سه ســهمیه افزایش دهد .این مهم به واسطه
حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا و دستیابی
به تک سهمیه این مسابقات حاصل خواهد شد.
رقابتهای قهرمانی آســیا از سهشنبه به صورت
آنالین و بــه روش هیبرودی آغاز میشــود۲۲ .
بازیکن از کشــورهای ایران ،اردن ،لبنان ،عراق،
کویت ،فلسطین ،ســوریه و امارات برگزارکننده
این رقابتها هســتند که به روش سوئیسی و در
هفت دور برگزار میشود .پویا ایدنی ،آرین غالمی
و احســان قائممقامی سه شــطرنجباز ایران در
مسابقات آنالین غرب آسیا هستند.
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نگاهی به احتماالت صعود تیم ملی

14گل محو شده!

آریا رهنورد

این اولین بار نیست که کار تیم
ملی در مرحله نخست مقدماتی
جامجهانیاینچنینگرهمیخورد
و امیدواریم اولین بار هم نباشد که
یکنسلپرستارهازفوتبالایران،
درچنینمرحلهایطعمتلخحذف
شدنراتجربهمیکند.آخرینراند
برای تیــم دراگان در این مرحله،
آخر همین هفته استارت خواهد
خورد .کنار کشیدن کره شمالی از
رقابتها ،اوضاع را برای این تیم از
آنچه هست هم کمی پیچیدهتر
میکند .چراکه در چنین شرایطی
برایانتخابتیمدوم،نتایجهرتیم

روبهروی تیم آخر گروه محاسبه
نمیشود و به این ترتیب ،پیروزی
 14گله ایــران روبهروی کامبوج،
بیاثرخواهدشد!
یکاحتمالسرراست؛ببرو
صعودکن
شاید شــرایط صعود از این مرحله
کمی پیچیده شده باشد اما سرنوشت
تیم ملی هنوز کامال در دست خود این
تیم اســت .پسران اســکوچیچ اگر در
هر چهار مســابقه بعدی برنده باشند،
به عنوان تیــم اول راهی مرحله بعدی
ی است
خواهند شد .این همان جایگاه 
که متناسب با اســم و اعتبار تیم ملی
ایران به نظر میرسد .شاید برندهشدن

در چهار بازی پیاپی در نگاه اول چندان
ممکن نباشــد اما فراموش نکنیم دو
مســابقه از این چهار جدال ،روبهروی
تیمهایی مثل کامبــوج و هنگکنگ
برگزار میشــوند .تیمهایی که قاعدتا
نباید شــانس زیادی روبــهروی ایران
داشته باشند .بدیهی است که بحرین
و عراق ،رقبای سرســختی هستند و
دستبههرکاریمیزنندتاحداقلیک
تساویازایرانبگیرند.بهلحاظمیزبانی
و شرایط آب و هوایی هم اوضاع کامال به
سود آنها خواهد بود .با وجود همه این
مسائل ،هنوز ایران میتواند اما و اگرها
را کنار بزند .دراگان اسکوچیچ به عنوان
ســرمربی تیم ملی ،در همه دیدارهای
دوســتانه برنده بوده امــا هنوز تجربه

حتی یک مسابقه رسمی روی نیمکت
این تیم را ندارد .فوتبالیستهای ایرانی
هم در گذشته ثابت کردهاند که شیفته
«اما و اگر»ها هستند و عادت دارند کار
خودشان را ســخت کنند .در صورت
لغزشدراینمرحلهاماکاراز«دشواری»
میگذردوبه«ناامیدی»مطلقمیرسد.
آنوقت ستارههای این نسل جذاب از
فوتبال نه فقط دیدارهای جام جهانی،
بلکه حتی دیدارهای دور دوم انتخابی
جامجهانیدرقارهآسیارانیزبایدتنهااز
صفحهتلویزیونتماشاکنند!شایدکمی
عجیببهنظربرسداماحتیایناحتمال
وجود دارد که شــانس رسیدن به جام
ملتهابرایتیمملیازدستبرود.پس
بهترینکاریکهاینتیممیتواندانجام

بدهد ،بردن ،بردن ،بردن و باز هم بردن
خواهد بود 12 .امتیاز برای عبور از همه
نگرانیهای بزرگی که هواداران فوتبال
درایرانرااحاطهکردهاند.
ضربهایکهازکرهشمالیخوردیم
کره شــمالی هم واقعا تیم عجیبی
است .تیمی که در ســال  2010باالتر
از ایران به جام جهانی رســید و در اوج
ناشناختگیروبهرویبرزیلقرارگرفت
امــا در یک دهه بعدی ،چیــزی به جز
شکستوناکامیراتجربهنکرد.اینتیم
حاال به خاطر پاندمــی کرونا و میزبانی
کره جنوبی در گروهش ،از رقابتهای
مقدماتیجامجهانیکنارکشیدهاست.
شایددرنگاهاولچنینتصمیمیفقطبه
خوداینکشورونهایتاتیمهایهمگروه
مربوطباشدامااصالاینطورنیست.این
انصراف ،رقابتها را به طور کلی تحت
تاثیرقرارخواهدداد.ازآنجاییکهگروه
کره جنوبی حاال به جای پنج تیم فقط
چهار تیم دارد ،طبیعتا امتیازهای تیم
دوم این گروه کمتر از تیمهای دوم سایر
گروهها خواهد بود .برای برطرف کردن
این مشکل ،قانون مشخصی در دنیای
فوتبال وضع شده است .قانونی که برای
برابر کردن شرایط ،در گروههای دیگر
هم نتیجه هر تیم را روبهروی تیم آخر
جدول نادیده میگیرد .با این حساب،
اگر تیــم ملی در گروهش دوم شــود،
برای قرار گرفتن در بین چهار تیم دوم
صعودکنندهبهمرحلهبعدی،نمیتواند
روی 14گلی که به کامبوج زده حساب
کند .البته که هر دو مسابقه با کامبوج،
همچنان بیاهمیت نیســتند .چراکه
میتوانند در جریان اول یا دوم شــدن
در این گروه به تیم ملی کمک کنند .در
نبردباتیمهایدومبرایصعوداماروبهرو
شدنبااینتیم،هیچنقشیدروضعیت

شاید شرایط صعود از این
مرحلهکمیپیچیدهشده
باشداماسرنوشتتیم
ملی هنوز کامال در دست
خود این تیم است .پسران
اسکوچیچ اگر در هر چهار
مسابقهبعدیبرندهباشند،
به عنوان تیم اول راهی
مرحلهبعدیخواهندشد
تیمملینخواهدداشت.
نگراننباشید،قطرهست!
در ایــن مرحلــه اما ،یــک نکته
امیدوارکننده هم وجــود دارد .اینکه
تیمملی«قطر»باوجودمیزبانیدرجام
جهانی ،در دور مقدماتی شرکت کرده
است،خبرخوبیبرایتیمملیبهشمار
میرود.چراکهقطریهاباتوجهبهحضور
قطعیشاندرجامجهانی،درمرحلهدوم
مقدماتی حاضر نخواهند شد .عنابیها
فعال در گروهشان صدرنشین هستند.
اگراینصدرنشینیتثبیتشود،بهجای
چهارتیمدوم،پنجتیمدومخودشانرابه
دوردومانتخابیمیرسانند.اگرهمقطر
در گروهش دوم شود و در بین بهترین
تیمهای دوم قرار بگیرد ،تعداد تیمهای
دوم صعود کننده بــه عدد پنج خواهد
رســید .پس تحت هر شرایطی تنها در
«سهگروه»تیمدومنمیتواندخودشرا
بهدوردوممقدماتیجامجهانیبرساند.
درمجموعهنوزهمهچیزدردستخود
تیم ملی است .با چهار پیروزی ،صعود
این تیم به دور بعدی قطعی میشود .با
توجهبهشرایطهمهجدولها،شایدسه
پیروزیویکتساویهمبتوانداینتیم
راراهیمرحلهبعدیکند.

چهره به چهره
لهجه این جام ،آلمانی است...

معجزه آبی پوشید
آریا طاری

اگر به اواسط ژانویه  2021برگردیم و پس
از شکست یکطرفه روبهروی لسترسیتی به
هواداران چلسی بگوییم که تیمشان در پایان
همین فصل قهرمان اروپا خواهد شــد ،تصور
میکنند که عقلمان را از دست دادهایم .تیمی
که با فرانک لمپارد در یک بازه زمانی  40روزه
پنج بار در لیگ برتر شکست خورده بود ،حاال
نامش را روی جام قهرمانی مهمترین تورنمنت
فوتبال باشــگاهی در اروپا میبیند .کاری که
آنها انجام دادهاند ،فراتــر از یک معجزه بوده
اســت .این تیم قبل از برخورد با اتلتیکو ،رئال
مادرید و حتی سیتی ،در همه پیشبینیها از
قبل «بازنده» بود اما در مسیر بردن جام ،جهت
تک تک پیشبینیها را عوض کرد.
بین تغییر دادن ســرمربی در میانه فصل و
رســیدن به فینال اروپا برای باشگاه چلسی،
رابطه مستقیمی وجود دارد .آنها برای سومین
بار در  13ســال اخیر ،در حالی به فینال لیگ
قهرمانان رسیدند که سرمربیشان را در میانه
فصل عوض کــرده بودند .توخــل و تیمش با
یک ترکیب مطمئن به دیدار فینال رسیدند.
درســت برخالف ســیتی که با یک ترکیب

کامال پرریسک به مســابقه قدم گذاشته بود.
شــروع چلســی در جریان این نبرد ،فراتر از
حد انتظار بود .آنها در همان نیمه اول صاحب
چند بخت ایدهآل شــدند اما تیمو ورنر طبق
عادت همیشــگی ،موقعیتها را یکی پس از
دیگری خراب کرد .اگر چلســی یک مهاجم
نوک فرصتطلبتر داشت ،بدون شک خیلی
زودتر به گل میرسید .هموطن ورنر اما جور او
را کشید و با یک فرار دیدنی ،به همه نشان داد
که چرا گرانقیمتترین فوتبالیســت آلمانی
تاریخ اســت .گل هاورتز ،تنها گلــی بود که
شنبهشب در اســتادیوم خانگی پورتو به ثمر
رسید .چلســی اواخر نیمه اول ،تیاگو سیلوا را
به دلیل مصدومیت از دســت داد و این اتفاق
میتوانست یک ضربه بزرگ برای باشگاه باشد
اما رودیگر ،کریستینســن و ریس جیمز ،یک
شب رویایی را در خط دفاعی این تیم سپری
کردند .اواسط نیمه دوم ،مصدومیت کوین دی
بروینه ،آخرین بارقههای امید برای بازگشت را
هم از سیتیزنها گرفت.
سال گذشــته در همین کشور پرتغال بود
که «توماس توخل» پیاسجی را برای اولین
بار در تمام تاریخش بــه فینال لیگ قهرمانان
اروپا رساند .او در رویای قهرمانی به سر میبرد

اما بایرن هانســی فلیک ،مهارنشدنی به نظر
میرســيد .توخل ،بازنده آن مسابقه بود و آن
نتیجه ،تبدیل به دومینویــی از ناکامی برای
ایــن مربی شــد .شــروع ناامیدکننده فصل
جدید ،تومــاس را از نیمکت تیم فرانســوی
جدا کرد اما حاال نگاه کنید که او کجا ایستاده
و جایگاه پاریســیها کجاســت .پیاسجی
با همه ستارههایش به دســت سیتی از لیگ
قهرمانان کنار رفت و در سراسر این تورنمنت،
هرگز شبیه یک مدعی درجه یک بازی نکرد
اما توخل ،دوباره به فینال برگشــت و این بار
درســت با همان نتیجهای که فصل گذشته
منجر به شکستش شده بود ،قهرمانی در اروپا
را جشن گرفت .این مربی قبال هرگز افتخاری
بزرگتــر از بردن جام حذفــی فوتبال آلمان
نداشــته اما حاال ،بزرگترین افتخار ممکن
برای یک مربی در رده باشــگاهی را جشــن
میگیرد.
درست به همان اندازه که این نتیجه برای
توخل فوقالعاده به نظر میرســد ،همه چیز
برای پپ گواردیوال در تلخترین حالت ممکن
قرار دارد .این مربی پس از ترک بارســا ،هرگز
قهرمان اروپا نشده و حاال که از همیشه به بردن
این جام نزدیکتر بوده ،باز هــم در قدم آخر
شکست خورده است .حاال سرمربی اسپانیایی،
باید خودش را برای موجی از سرزنشها آماده
کند .ترکیب اولیه او ،با همیشــه فرق داشت و
بازی بدون هافبک دفاعی تخصصی ،تیم را به
دردسر انداخت .پپ برای سومین بار متوالی در

یک فصل ،روبهروی توخل کیش و مات شد تا
در شطرنج با ســرمربی آلمانی چلسی ،بازنده
مطلق باشــد .هنوز هم نمیتوان این فصل را
برای سرمربی سیتی یک فصل ناموفق ارزیابی
کــرد .او در لیگ برتر ،با اقتــدار قابل توجهی
قهرمان شــده و جام اتحادیه را هم به دســت
آورده اســت .نتیجه فینال لیگ قهرمانان اما
موجب میشــود که توخل هم فصل را بدون
جام تمام نکند .این هم از عجایب باورنکردنی
و معجزههای همیشگی فوتبال است که تیمی
که در فینال جام حذفی روبهروی لسترسیتی
شکســت خورده ،حاال در مرتفعترین نقطه
فوتبال اروپا دیده میشود.
پپ به کارش در ســیتی ادامه میدهد .او
بارها تاکید کرده که فعال با هیچ نتیجهای ،قصد
جدا شدن از این باشگاه را ندارد .توخل هم این

بار از ابتدای فصل سرمربی چلسی خواهد بود
تا دوران باشکوهی در این باشگاه برای خودش
بســازد .این فینال اما یک پیام مهم دیگر هم
داشــت .اینکه بردن لیگ قهرمانــان به یک
تخصص کلیدی بــرای مربیان آلمانی تبدیل
شده است .دو سال قبل ،این یورگن کلوپ بود
که لیورپول را روی ســکوی قهرمانی این جام
برد .یک سال قبل هم هانسی فلیک دست به
یک شاهکار تاریخی زد و همه جامهای ممکن
را برای بایرن به دســت آورد .حــاال در فینال
«تمام انگلیسی» هم ،قهرمانی سهم یک مربی
آلمانی شد تا همه بدانند اروپا ،فعال در تسخیر
ذهنهای زیبــای آلمانی اســت .ظاهرا همه
باشگاههای بزرگ هم دیگر متوجه شدهاند که
برای بردن این تورنمنت ،باید به سراغ جذب
مربیانی از کشور آلمان بروند!

اتفاق روز
جدی میگیرند ،جدی نمیگیریم...

دورهمیتیمملی!

تماشــای نام «محمدرضا اخباری» در فهرســت اصلی
تراکتورسازی روبهروی ماشین ،حقیقتا حیرتآور بود .معلوم
نیست گلری که پس از مدتها به تیم ملی دعوت شده ،چطور
کیلومترها دورتر از اردوی تیم ملی برای تیم باشگاهیاش به
میدان رفته است .البد از نگاه فدراســیونیها ،نبرد هر دو تیم
زنوزی در لیگ برتر آنقدر حساسیت داشته که چارهای به جز
ترک اردوی تیم ملی توسط اخباری نبوده است! جالب اینکه
رسول خطیبی و تیمش حتی روبهروی تیم آخر جدولی لیگ
برتر هم ،این چنین بازیکنانشان را از تیم ملی پس میگیرند.

شاید هم نفوذ مالک باشگاه تراکتور روی فدراسیون آنقدر زیاد
است که چارهای به جز موافقت با درخواست آنها وجود ندارد.
ظاهرادرفدراسیونوروینیمکتتیمملی،هیچکسحواسش
را به حساسیت فوقالعاده اين روزها ندوخته است .اگر دراگان
اسکوچیچنمیداند،الزماستبهاویادآوریکنیمکهتیمملیبا
همه ستارهها در یک قدمی حذف شدن از رقابتهای مقدماتی
جام جهانی آن هم در همان مرحله نخست است .شاید معتقد
باشید که غیبت اخباری به عنوان «گلر چهارم» در اردو اصال
مهم نیست اما در این شرایط اگر اخباری در جریان همین سفر
به تبریز و سپس بازگشت به کیش به ویروس کرونا مبتال شود و
چند ستاره تیم را مبتال کند ،به سادگی همه رویاهای تیم ملی
را به باد خواهد داد .برای یک لحظه تصور کنید چنین اتفاقی
در دوران کارلوس کیروش رخ میداد .آن فوتبالیستی که تیم

باشگاهیاش را به تیم ملی ترجیح داده بود ،دیگر تا آخر عمر
ورزشیاش نمیتوانست زیر نظر کارلوس کیروش به میدان
برود .ظاهرا دراگان اسکوچیچ اما ترجیح میدهد همه چیز را با
لبخندردکندودشواریاوضاعراچندانجدینگیرد.ایناتفاق
حتی در یک تیم ملی آماتور هم رخ نمیدهد.
اگر حضور اخباری تا این اندازه برای باشگاه تراکتور اهمیت
داشت ،بهتر بود باشگاه مانع پیوســتن این سنگربان به تیم
ملی میشد .ستارههایی مثل رشید مظاهری و حامد لک هم
آماده بودند تا با تمام قدرت در خدمت تیم ملی باشند .جالب
اینکه ريیس فدراســیون فوتبال ،اخیرا تاکید داشته که همه
چیز را طبق برنامه مدنظر اســکوچیچ انجام داده و این مربی
اصال درخواست بازی دوستانه از فدراســیون نداشته است.
باورنکردنی اســت که دراگان ،چنین قمار بزرگی را بر ســر

موقعیتشدرتیمملیانجاممیدهد.شایدهماینجایگاهآنقدر
از او بزرگتر است که این مربی اصال نمیداند باید در این شرایط
حساس،چهتصمیمیبگیرد.
همزمان با دســت و پا زدن تیم ملی برای صعود به مرحله
بعدی در چهار مسابقه سرنوشتساز ،ژاپنیها از همین هفته
صعودشــان را به مرحله بعدی قطعی کردهاند .آنها اما حاضر
به استفاده از نفرات دوم نیستند و همچنان میخواهند برای
رسیدن به هماهنگی بیشتر ،از همه نفرات اصلیشان استفاده
کنند .با این روند اگر تیم ملی به مرحله بعدی مقدماتی برسد
همنبایدامیدچندانیبهصعودداشتهباشد.فاصلهایرانبابرخی
قدرتهای قاره رفته رفته آنقدر زیاد شده که شاید رفتن به جام
جهانی قطر ،به تدریج رویایی دستنیافتنی برای فوتبال ایران
به حساب بیاید.

