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 مخالفت با المپيكي شدن 
رزيتا عليپور

بعد از پایان رقابت های نهایی کســب سهمیه 
المپیک در پاریس، فدراسیون جهانی کاراته نسبت 
به معرفی ۱۲ کاراته کا برای حضــور در بازی های 
المپیک به عنوان ســهمیه های قاره ای اقدام کرد 
که نام هیچ ایرانی در آن دیده وجود نداشــت. این 
در حالی بود که رزیتا علیپــور کاراته کای تیم ملی 
بانوان ایــران در وزن ۶۱- کیلوگرم با رنکینگ پنج 
و دارا بودن مدال نقره این شــانس را داشت که در 
لیست ۱۲ نفره فدراســیون جهانی برای سفر به 
توکیو داشــت. در همین رابطه فدراسیون کاراته 
در دو نوبت و کمیته ملی المپیــک در یک نوبت با 
ارسال نامه هایی به فدراسیون جهانی که اشاره به 
بندهای بخشنامه کسب سهمیه داشت، خواستار 
توضیح در این خصوص و اختصاص سهمیه به رزیتا 
علیپور شدند. فدراسیون جهانی نیز در همین رابطه 
با ذکر دالیل متعدد این درخواست ایران را برخالف 
مستندات ذکر شده در همان بخشنامه عنوان کرد. 
حتی رایزنی های تلفنی هم ثمری در برنداشت تا 
رزیتا علیپور در عین شایستگی، حضور در المپیک 
را از دســت بدهد. نکته دیگر در خصوص دوپینگ 
کاراته کای المپیکی باید به این نکته اشاره کرد که 
تاکنون جلسه رسیدگی که قرار است با حضور وکیل، 
خود کاراته کا و پزشک تجویز کننده دارو برگزار شود، 
انجام نشده، ولی فدراسیون کاراته در تالش است تا 
حداقل سهمیه المپیک را برای کشورمان حفظ کند.

    
ششمي تفنگداران در جام جهاني

در ششمین روز از مسابقات جام جهانی کرواسی 
تیم ملی زنان ایران متشکل از نجمه خدمتی، آرمینا 
صادقیان و فاطمه کــرم زاده در مرحله نیمه نهایی 
تفنگ سه وضعیت با ۸۶۶.۴۲ امتیاز در جایگاه ششم 
جهان به کار خود پایان داد و با اختالف سه امتیاز از 
راهیابی به فینال بازماند. روز گذشته با برگزاری ماده 
میکس تفنگ سه وضعیت کار نمایندگان ایران در 
این مسابقات تمام شد. کاروان تیراندازی کشورمان 
پیش از این دو مدال طال و دو مدال برنز کسب کرده 
است. مسابقات تیراندازی جام جهانی از سوم تا دهم 
تیر با حضور ۵۲۰ ورزشکار از ۴۷ کشور جهان و به 
میزبانی کرواسی در حال برگزاری است. نکته جالب 
توجه اینکه هر سه تفنگدار ایران که عنوان ششمي را 
به دست آوردند، کم تر از یک ماه دیگر باید در المپیک 

توکیو شرکت کنند. 
    

دو اردوي شاگردان بنا تا  المپيك
دوازدهمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
حضور در المپیک توکیو از روز ۲۸ خرداد در محل 
خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده آغاز شد که 
طبق برنامه کادر فنی روز دوشنبه به پایان رسید. 
بدین ترتیب با توجه به زمان برگزاری پیکارهای 
کشتی بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو، شاگردان 
محمد بنا تنها دو اردوی دیگر تا سفر به توکیو پیش 
رو دارند. البته این مشروط به نظر کادر فنی است 
که شــاید با تغییر زمانبندی اردوها، تعداد آن را 
تغییر دهد. طبق برنامه اعالم شده از سوی اتحادیه 
جهانی کشــتی، رقابت های کشــتی بازی های 
المپیک ۲۰۲۱ توکیو طی روزهای ۱۰ تا ۱۵ مرداد 
برگزار می شود که شــاگردان محمد بنا به عنوان 
نخستین نمایندگان کشتی ایران از روز ۱۰ مرداد 
به میدان خواهند رفت. علیرضا نجاتی، محمدرضا 
گرایی، محمدعلی گرایی، محمدهادی ساروی و 
امین میرزازاده، فرنگی کاران اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۹۷ 
و ۱۳۰ کیلوگرم اعزامی ایران به بازی های المپیک 
هستند. ناگفته نماند دور جدید اردوي شاگردان 
بنا از ۱۱ تا ۲۲ تیرماه در محل خانه کشتی شهید 

صدرزاده برگزار می شود.
    

لژيونر هندبال در ليگ كويت
باشگاه العربی کویت در حالی خبر از پیوستن 
سجاد اســتکی لژیونر هندبال کشورمان به تیم 
هندبال خود داده اســت که اســتکی عناوینی 
چون بهترین گل زن مســابقات قهرمانی جهان 
در رده سنی جوانان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ 
را در کارنامه خود داشته و عنوان بهترین بازیکن 
خارجی در لیگ هندبــال رومانــی را نیز برای 
خود ثبت کرده اســت. اســتکی پیش از این در 
باشــگاه های اشــتوتگارت آلمان، الغرافه قطر، 
دینامو بخارست رومانی و سیزن رن فرانسه نیز 

بازی کرده است. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیسی ها امروز در حالی 
به مصاف گل گهر سیرجان می روند 
که به نظر می رسد این نبرد و دو نبرد 
بعدی این تیم در لیگ برتر، سهم 
مهمی در تعیین سرنوشت قهرمان 
این فصل داشته باشند. با توقف این 
هفته سپاهان، پرسپولیس در صدر 
جدول حضور دارد و سرنوشــت 
قهرمانی حاال در دســت پسران 
یحیی قــرار دارد. اگر آنها در این 
ســه هفته نفس گیر به سه مربی 
»استقاللی« غلبه کنند، همچنان 
شــانس اول قهرمانی لیگ برتر 
خواهند بود. تیــم یحیی بعد از 
تجربه تنها شکست فصل در هفته 

دوازدهم، به جز »سه مسابقه« در 
همه جدال های دیگرش به عنوان 
تیم برنده از زمین خارج شده است.

    
سه دوئل سرنوشت ساز، سه مربی 

استقاللی
پــس از شکســت دادن مــس در 
رفسنجان، قرمزها امروز لیگ را مقابل 
گل گهر ســیرجان ادامــه می دهند. 
تیمی که هفته گذشــته با وجود ارائه 
یک نمایش خوب، نتیجه را به استقالل 
واگذار کــرد. گل گهــر در همان نبرد 
هم نشــان داد که تیم خوب و آماده ای 
است. آنها نمی خواهند به هیچ قیمتی، 
جایگاه چهارم جدول را از دست بدهند. 
چراکه این اتفاق شــانس رسیدن شان 
به سهمیه آســیا را افزایش خواهد داد. 

برخوردهای قلعه نویی و پرسپولیس، 
همیشــه جذاب و تماشایی بوده است. 
هرچند که در نیم فصل اول، او و تیمش 
حرف خاصی روبه روی پرســپولیس 
نداشتند. یک هفته پس از روبه رو شدن 
با قلعه نویی، ســرخ ها باید مقابل یکی 
دیگر از چهره های سرشناس استقاللی 
لیگ برتر قرار بگیرنــد. جواد نکونام در 
خوزستان، تیمی سختکوش ساخته 
که به راحتی مقابل هیچ حریفی تسلیم 
نمی شود. همین تیم با شکست نخوردن 
از ســپاهان، صدر جدول را به قرمزها 
هدیه داد. بدون تردید نکو انگیزه های 
زیادی برای این مسابقه دارد. یک هفته 
بعد هم، شاگردان یحیی باید خودشان 
را برای نبرد بــا تیم علیرضا منصوریان 
آماده کنند. آلومینیــوم در قامت یک 

تیم تازه وارد، نتایج درخشانی در لیگ 
برتر به دســت آورده است. علیمنصور 
در آخرین هفته های لیگ برتر پانزدهم، 
شانس قهرمانی را از سرخ ها گرفت و حاال 
دوست دارد دوباره این کار را انجام بدهد. 
آلومینیوم در بسیاری از هفته های این 
فصل، تیم به شدت آماده ای نشان داده 
است. روبه رو شدن با این سه مربی برای 
پرسپولیس، چیزی شبیه عبور از یک 
مسیر ناهموار خواهد بود. آنها به خوبی 
می دانند که اگــر قهرمانی لیگ برتر را 
می خواهند، نباید هیــچ امتیازی را به 
راحتی از دست بدهند. اگر تیم یحیی 
برنده هر ســه جدال بعدی اش در لیگ 
برتر باشــد، به احتمال زیاد پنجمین 
قهرمانــی پیاپی را نیز جشــن خواهد 

گرفت.

پایان دوباره با تارتار
نکته جالب بــرای یحیی و تیمش، 
پایان دوباره فصل با مهدی تارتار خواهد 
بود. پرسپولیس در لیگ برتر هجدهم 
در زمین پارس جنوبی جشن قهرمانی 
گرفت. تیمی که هدایتش را مهدی تارتار 
بر عهده داشت. در لیگ برتر نوزدهم نیز، 
آنها با غلبه بر نفت مسجدسلیمان رسما 
قهرمان لیگ برتر شدند. تیمی که باز هم 
مربی اش تارتار بود. حاال در این فصل هم 
آنها در دیدار پایانی روبه روی این حریف 
خوش یمن و تیم پیکان قرار می گیرند. 
قبل از این نبرد هم، آنها با ماشین سازی و 
تراکتور روبه رو خواهند شد. در حقیقت 
اگر ســرخ ها بتوانند گل گهر، فوالد و 
آلومینیوم را شکســت بدهند، در سه 
مسابقه بعدی مشــکل چندانی برای 

رسیدن به پیروزی نخواهند داشت.
جدی ترین رقیب

به نظر می رســد کورس قهرمانی 
رقابت های این فصل لیگ برتر، تنها با 
حضور دو تیم ساخته خواهد شد. یک 
طرف این کورس، پرســپولیس است 
و در سمت دیگر، ســپاهان با نویدکیا 
رویاهای بزرگی در سر دارد. روی کاغذ، 
برنامه نبردهای ســپاهان نســبت به 
قرمزها کمی ســاده تر به نظر می رسد. 
تیم محرم این هفته با ماشین ســازی 
مسابقه می دهد، هفته آینده در زمین 
پیکان به میدان می رود، سپس با صنعت 
نفت و پدیده برخــورد می کند. آنها در 
دو دیدار پایانی این فصل شان، میزبان 
ذوب و مهمان اســتقالل خواهند بود. 
در واقع سخت ترین حریف طالیی ها در 
ادامه این فصل، حریف هفته پایانی شان 
یعنی اســتقالل اســت که خودش، 
سرســخت ترین رقیب پرسپولیس به 
شمار می رود. سپاهانی ها فعال دو امتیاز 
کم تر از پرسپولیس دارند اما از شانس 
خوبی برای موفقیــت در پایان فصل 

برخوردارند. هنوز نمی توان سرنوشت 
لیگ برتر بیســتم را پیش بینی کرد. 
چراکه تا پایان فصل هر اتفاقی ممکن 
اســت رخ بدهد. بــا این حــال به نظر 
می رســد قهرمان این فصل، یکی از دو 

تیم پرسپولیس یا سپاهان خواهد بود.
اگر نیم فصل اول تکرار شود

پرسپولیســی ها در نیم فصل اول، 
نتایج بسیار خوبی برابر رقبای شان در 
۶ هفته پایانی کسب کرده بودند. این 
تیم در سیرجان پنج بار دروازه گل گهر 
را باز کرد، فوالد را بــا نتیجه دو بر یک 
شکست داد و ماشین سازی، تراکتور و 
پیکان را هم با یک اختالف گل از پیش 
رو برداشــت. در این ۶ مسابقه پایانی، 
آلومینیوم تنها تیمی بود که موفق شد 
سرخپوشان را شکســت بدهد و همه 
امتیازهای ممکن را از این تیم بگیرد. 
وضعیت سپاهان در دیدارهای پایانی 
نیم فصل اول، حتی از پرسپولیس هم 
بهتر بود. آنها پس از تساوی روبه روی 
ماشین ســازی، پیکان، نفت، پدیده، 
ذوب و استقالل را بردند. در حقیقت اگر 
همان نتایج نیم فصــل اول لیگ تکرار 
شود، پرسپولیس در ۶ هفته پایانی به 
۱۵ امتیاز می رسد و سهم سپاهان ۱۷ 
امتیاز خواهد بود. در چنین شرایطی 
تعیین تیــم قهرمان، بــه تفاضل گل 

می کشد!

سه مسابقه سرنوشت ساز برای قهرمانی پنجم

در محاصره استقاللی ها! 

اتفاق روز

چهره به چهره

چهل و هفتمین دوره تاریخ کوپا آمه ریکا، با ماجراهای 
عجیبی شروع شد. قبل از شروع رقابت ها، قرار بود کلمبیا 
و آرژانتین میزبان این رقابت ها باشــند اما شیوع گسترده 
کرونا، موجب شد مسابقات حتی تا یک قدمی لغو کامل هم 
پیش برود. ســرانجام میزبانی از این دو کشور گرفته شد تا 
برزیل به عنوان میزبان رقابت ها معرفی شود. ۱۰ تیم حاضر 
در کوپا، در دو گروه پنج تیمی قــرار گرفتند. در گروه اول، 
آرژانتین کارش را با تساوی برابر شــیلی شروع کرد. تیم 
اسکالونی اما در چهار مسابقه متوالی بعدی اش به پیروزی 
رسید تا با ۱۰ امتیاز کامل، به عنوان صدرنشین از این گروه 

راهی دور حذفی شود. اروگوئه نیز با پیروزی روز آخر برابر 
پاراگوئه، رده دوم جدول گروه را پس گرفت. به جز این سه 
تیم، شیلی هم به عنوان تیم چهارم خودش را به دور حذفی 
رســاند و بولیوی هم حذف شــد. در گروه دوم، برزیلی ها 
۱۰ امتیازی شــدند تا با اقتدار به عنوان صدرنشین صعود 
کنند. پرو به شکل غیرمنتظره ای با هفت امتیاز در رده دوم 
جدول ایستاد و جایگاه های بعدی به کلمبیا و اکوادور تعلق 
گرفت. ونزوئــال هم با تنها دو امتیاز از ایــن تورنمنت کنار 
رفت. در دور حذفی رقابت های کوپــا، آرژانتین با اکوادور 
مسابقه می دهد و به شرط عبور از این مرحله، در دور بعدی 

روبه روی برنده دیدار اروگوئه و کلمبیــا قرار می گیرد. در 
سمت دیگر جدول هم برزیل با شــیلی مسابقه می دهد و 
برنده این مســابقه، با برنده جدال پــرو و پاراگوئه برخورد 
می کند. در اولین دور، آرژانتین کار راحت تری نســبت به 
برزیل دارد اما در مرحله بعدی، کار زردها به مراتب ساده تر 
از آلبی سلســته به نظر می رســد. در نهایت اما پیش بینی 
می شود که این دو تیم مسابقه فینال این جام را روبه روی 
هم برگزار کنند. آخرین بار در ســال ۲۰۰۷ بود که این دو 
کشور در دیدار نهایی کوپا به مصاف هم رفتند. این اتفاق در 
۱۵ سال گذشته رخ نداده و حاال بعید نیست که دوباره اتفاق 
بیفتد. نکته جالب دیگر اینکه آرژانتینی ها از سال ۱۹۹۳ 
به بعد دیگر هرگز روی سکوی اول جام ملت های آمریکای 
 جنوبی نرفته اند. آنها این بار با همه وجود به شکســتن این

 طلسم بزرگ فکر می کنند.

نکته جالب در مورد جام ملت ها، کیفیت فوق العاده لئو 
مسی در این تورنمنت بوده اســت. او همیشه با این اتهام 
روبه رو شــده که در لباس تیم ملی به خوبی بارســا بازی 
نمی کند اما حاال همین ستاره، بهترین نمایش های ممکن 
را در آرژانتین پشت سر گذاشته اســت. او تا اینجا بهترین 
گل زن و بهترین پاســور جام ملت ها بوده و بیشــتر از هر 
بازیکنی در این تورنمنت، دریبل موفقیت آمیز داشته است. 
لئو پس از المپیک ۲۰۰۸، دیگر هرگز یک موفقیت بزرگ 
ملی نداشته و حاال با همه وجود به بردن یک جام ملی فکر 
می کند. اگر او و تیمش در سه مسابقه بعدی برنده باشند، 
این جام باالخره برای کاپیتان آرژانتینی ها به دست خواهد 
آمد. تا اینجا همه چیز برای آنها به خوبی پیش رفته و به نظر 
می رسد آلبی سلسته، از شانس خوبی برای موفقیت در این 

جام برخوردار خواهد بود.

آریا طاری

هر چقدر از شب سوم مرحله یک هشتم نهایی 
یورو بنویســیم، باز هم حق مطلب ادا نمی شود. 
هر چقدر دو مسابقه تاریخی اسپانیا-کرواسی و 
فرانسه-سوئیس را مورد ستایش قرار بدهیم، باز 
هم کافی نیست. آن شب فوتبال، در اعالترین و 
بهترین سطح خودش بود. دو نمایش خارق العاده 
که تا آخرین لحظه ها، سرشــار از هیجان بودند. 
سه سال قبل، فرانسه و کرواسی از سد همه رقبا 
گذشتند تا »فینالیست« جام جهانی شوند، حاال 
همان دو فینالیست در همان اولین دور حذفی 
یورو، ناچار به ترک مسابقات شدند. این جادوی 

فوتبال است که برای هیچ تیمی صبر نمی کند.
دو مسابقه، ۲۴۰ دقیقه نبرد و »۱۴ گل« زده. 
بدون تردید، این یکی از تاریخی ترین شب های 
فوتبال اروپا بوده است. یک شب فراموش نشدنی 
که در آن، دو نبرد خاطره انگیز برگزار شد. دو نبرد 
که می توانند برای سال ها، پای ثابت بحث های 
فوتبالی و مرور خاطرات جام ملت ها باشند. همه 
چیز از مسابقه اسپانیا و کرواسی شروع شد. اواسط 

نیمه اول آن نبرد، پاس به عقب پدری با اشــتباه 
وحشتناک اونای ســیمون به تور دروازه اسپانیا 
رســید. این »نهمین« گل به خــودی یورو بود. 
جالب اینکه از ســال ۱۹۷۶ تا پایان یورو ۲۰۱۶ 
مجموعا »۹ گل به خودی« به ثمر رسیده بود! این 
خودش به تنهایی یک رکورد تاریخی است. اواخر 
همین نیمه اما سارابیا با یک ضربه دقیق، مسابقه 
را به تساوی کشاند تا تیم انریکه به موقع به بازی 
برگردد. اسپانیا در نیمه دوم، کامال سوار بازی شد 
و دو بار دیگر، توپ را از خط دروازه کرواسی عبور 
داد. در نیمه دوم این نبرد، سزار آزپلیکتا باالخره 
اولین گل ملی اش را برای الروخا به ثمر رساند و 
بعد، نوبت به فران تورس بود که گل سوم را برای 
تیم لوچو بزند. به نظر می رسید مسابقه دیگر تمام 
شده و کرواســی امیدی برای بازگشت ندارد اما 
حرکت انفرادی عالی لوکا مودریچ و ضربه تمام 
کننده اورشــیچ، اختالف را کم تر کرد و دقایقی 
بعد، کروات ها به شــکلی باورنکردنی مسابقه را 
به تساوی کشــاندند. این یک شوک بزرگ برای 
اســپانیا بود اما کیفیت بهتر نیمکت این تیم و 
البته میانگین ســنی کم تر آنها نسبت به رقیب، 

شرایط را برای پیروزی شان در وقت های اضافه 
فراهم کرد. ستاره های مسن و پرتجربه کرواسی، 
به شدت خســته به نظر می رســیدند و موراتا و 
اویارزابال، از این فرصت برای ضربه زدن به حریف 
استفاده کردند. ساعاتی بعد از این جدال جذاب و 
تماشایی، فرانسه روبه روی سوئیس قرار گرفت. به 
نظر می رسید تیم دشان، کار سختی برای شکست 
دادن ســوئیس ندارد اما در زمین مسابقه اتفاق 
کامال متفاوتی رقم خورد. آنها گل اول مسابقه را از 
حریف دریافت کردند و در نیمه دوم، یک پنالتی 
هم به سوئیس دادند اما هوگو لوریس، توپ را مهار 
کرد. در »چهار دقیقه« بعدی، فرانسه دو گل به 
ثمر رســاند و از حریف پیش افتاد. آنها با شلیک 
استثنایی پوگبا، سومین گل را به هم تیم رقیب 
زدند اما تعویض های طالیی مربی سوئیس، دوباره 
بازی را عوض کرد. این نبرد در آخرین ثانیه ها به 
تساوی کشیده شد و سرانجام یک مسابقه یورو 
برای اولین بار به ضربــات پنالتی رفت. ضرباتی 
که برای فرانسوی ها و به ویژه کیلین ام باپه، اصال 

خوش یمن نبودند. 
بین این دو مسابقه، یک وجه اشتراک پررنگ 
وجود داشت. اینکه هم اســپانیا و هم فرانسه در 
دقایقی از مسابقه تصور کردند که کار تمام شده و 
حریف دیگر شانسی ندارد. درست وقتی آنها از برد 
»مطمئن« به نظر می رسیدند، سوئیس و کرواسی 
به بازی برگشــتند و همه چیــز را تغییر دادند. 

این خاصیت مهم فوتبال اســت که در آن هرگز 
نمی شود از پیروزی »مطمئن« بود. نکته جالب 
و باورنکردنی دیگر در مورد یورو، این است که تا 
همین جا دو تیم »سوم« موفق به شکست دادن 
دو تیم »صدرنشین« شده اند. جمهوری چک و 
سوئیس که به عنوان تیم های سوم از گروه شان 
به این مرحله رسیدند، دو تیم صدرنشین هلند 
و فرانسه را از جام خارج کرده اند. عجیب تر اینکه 
تیم قهرمان جهان در یورو، فقط تیم ملی آلمان را 
شکست داد و در عین حال، آلمان تنها تیمی بود 
که در این جام نتوانست خط دفاعی فرانسه را باز 
کند. این شکست شاید به معنای پایان کار دیدیه 
دشان در تیم ملی باشد. پیش بینی می شود که 
این مربی شغلش را از دســت بدهد و زین الدین 

زیدان به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فرانسه 
معرفی شود. تماشــای این دو نبرد خارق العاده، 
دوباره به یادمان می آورد که بین فوتبال خودمان و 
فوتبال اروپا، چه تفاوت عمیق و چه شکاف بزرگی 
وجود دارد. اگر اسم این هیجان مطلق و آدرنالین 
محض هم »فوتبال« است، طبیعتا اسم آن چه 
در لیگ برتر خودمان اتفاق می افتد را نمی توانیم 
فوتبال بگذاریم. پس از این دو مسابقه، کافی است 
به رفتار بازنده ها دقت کنید. آنها شکســت های 
ســختی را تجربه کرده اند اما دست از تحسین 
تیم رقیب برنمی دارند و هیچ چیز را زیر ســوال 
نمی برند. همین روحیه در نهایت موجب می شود 
که در میدان بزرگ بعدی، به موفقیت برسند و در 

جایگاه برنده قرار بگیرند.

آغاز کوپا آمه ریکا با ماجراهاي عجیب

مسی، حريص تر از هميشه!

این یوروی دیوانه وار

شبی كه »مجنون« شديم!

به نظر می رسد کورس 
قهرمانی رقابت های این 

فصل لیگ برتر، تنها با 
حضور دو تیم ساخته خواهد 

شد. یک طرف این کورس، 
پرسپولیس است و در سمت 

دیگر، سپاهان با نویدکیا 
رویاهای بزرگی در سر دارد
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