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 ثریا آقایی، اولین 
دختر المپیکی بدمینتون

 ثریا آقایی توانست به المپیک توکیو راه یابد 
که این سهمیه در بدمینتون بسیار غیر منتظره 
بود. آقایی پس از کاوه مهرابی دومین بدمینتون 
باز ایرانی اســت که  المپیک را تجربه می کند. 
پیش از این کاوه مهرابــی در المپیک ۲۰۰۸ 
پکن موفق شده بود به این بازی ها راه پیدا کند. 
البته او اولین دختر بدمینتون باز ایرانی حاضر 
در المپیک است. آقایی درحالی که برای کسب 
امتیاز جهت گرفتن ســهمیه تالش می کرد، 
مصدوم شد و نتوانست در مسابقات شرکت کند 
و پس از آن هم به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
بسیاری از مسابقات لغو شد و شاید به نوعی بی 
خیال المپیک شــده بود که شانس با او یار بود 
و در فاصله ۲۷ روز تــا المپیک جواز حضور در 

بازی ها را گرفت.
فریبا مددی نایب رییس بانوان فدراسیون 
بدمینتون در مورد اینکه آقایی چگونه توانست 
راهی المپیک شــود، گفت: »ثریا در لیســت 
ذخیره ها برای کســب ســهمیه المپیک نفر 
دوم  بود.بازیکن فنالند که در لیســت اصلی 
قرار داشــت، انصراف داد بنابراین از لیســت 
انفرادی خارج شد. در لیست ذخیره، نماینده 
مصر باالتر از ثریا قرار  داشــت که او در میکس 
و دوبل سهمیه قاره آفریقا را گرفته بود و طبق 
مقررات هر بازیکن فقط در دو رویداد می تواند 
شــرکت کند بنابراین او نیز میکس و دوبل را 
انتخاب کرد و  از لیست انفرادی خارج شد. به 
این ترتیب فدراســیون جهانی بدمینتون در 
ایمیلی به ما اعالم کرد که ثریا آقایی توانسته 
است به المپیک توکیو راه پیدا کند.« مددی با 
خوشحالی از این ســهمیه غیرمنتظره تاکید 
کرد: »واقعا مانند معجزه بود و زمانی که با ثریا 
آقایی صحبت می کردم از این اتفاق اشک شوق 
می ریخت.« نایب رییس بانوان فدراسیون در 
پاسخ به این پرســش که ثریا آقایی می تواند 
خودش را به المپیک برســاند، گفت: »پس از 
مصدومیتی که داشت بدنســازی انجام داد. 
برای لیگ تمریناتش را آغاز کرده بود و اکنون 
هم در این فاصلــه، برنامه ریزی الزم را برای او 
انجام می دهیم تا بتواند با آمادگی در المپیک 

شرکت کند.« 

آقایی نیز درباره المپیکی شدنش گفت:»در 
چهار ســال گذشــته در بیش از ۱۷ مسابقه 
شرکت کرده بودم که مســابقات سختی بود 
و فشار روانی زیادی داشــت با این حال نتایج 
خوبی هم گرفته بودم. همانطور که می دانید 
برای سهمیه،  ۱۰سابقه که بهترین نتیجه در 
آن ها گرفته شده اســت را محاسبه می کنند و 
در حالی که من در اوج آمادگی بودم، شــیوع 
ویروس کرونا پیش آمد و تمام رقابت ها کنسل 
شد. آن موقع همه ورزشــکاران دلهره این را 
داشــتند که المپیک برگزار می شود یا خیر. با 
این حال تمریناتم را ادامه دادم تا آمادگی ام را 
حفظ کنم اما در لیگ زانوی راستم مصدوم شد 
و پنج، شش ماه مسابقات را از دست دادم. این 
در حالی بود که اگر من در دو مســابقه شرکت 
می کردم و نتیجه خوب می گرفتم، می توانستم 
در لیست المپیکی ها باشم. این یک ماه اخیر 
نیز من، خانواده ام و مســئوالن فدراســیون 
استرس زیادی را داشتیم. در نهایت ورزشکار 
هلندی انصراف داد و ورزشکار مصری هم که 
در میکس و دوبل سهمیه گرفته بود، تصمیم 
گرفت در آن رقابت ها شــرکت کنــد و از این 
طریق من توانستم به سهمیه المپیک برسم و 
از این بابت بسیار خوشحال هستم، به گونه ای 

که نمی توانم احساس خودم را وصف کنم.«
او درباره اینکه فکــر می کند در این فرصت 
باقی مانــده بتواند خودش را بــه خوبی برای 
المپیک آماده کند، تاکید کرد:»من تمرینات 
خوبی در این مدت داشتم چون برای حضور در 
لیگ هم آماده می شدم و اکنون هم باید برنامه 
ریزی داشته باشیم تا در این مدت باقی مانده 
بهترین آمادگی را به دســت بیاورم. المپیک 
رقابت سختی اســت و بهترین ها حضور دارند 
و تمام تالشــم را می کنم که بهترین خودم در 
بازی های المپیک باشم و هر چه در توان دارم را 
خواهم گذاشت چرا که حضور در این بازی ها 
به اندازه فینال المپیک برایم ارزشــمند است 

و می خواهم هر چه در توان دارم را بگذارم.«

ورزش بانوان

آریا رهنورد

کالدرون در آن دوره زمانی کوتاه 
نشســتن روی نیمکت پرسپولیس، 
تاثیــرات مثبت خاص خــودش را 
داشت. او شمایل یک مربی به شدت 
ســختکوش را به نمایش گذاشــت 
که اگر الزم بود، حتی دســت به پارو 
می شــد تا زمین تمریــن قرمزها را 
آماده کند. او همیشه با فاصله زودتر 
از دیگــران به محل تمرین باشــگاه 
پرســپولیس می رســید و دیرتر از 
دیگــران آن جا را تــرک می کرد. بر 
خالف بســیاری از مربیان خارجی 
شاغل در فوتبال ایران، کالدرون اصال 
به دنبال مرخصی های متوالی نبود 
و با تمام تمرکز بــه کارش در فوتبال 
ایران ادامه می داد. او موفق شــد در 
پایان نیم فصل اول، پرســپولیس را 
در باالترین نقطه جدول قرار بدهد. 
این اتفاق در حالی رخ داد که سرخ ها 
به لحاظ مهره، فصــل فوق العاده ای 
را ســپری نمی کردند. جالب اینکه 
گابریل حتی بعد از ترک فوتبال ایران 
نیز، به تعقیب بازی های پرسپولیس 
و تیم ملی ادامه داد. او با وجود نتایج 
خوبی که به دســت آورده بــود، با 
رفتاری به شــدت غیرمحترمانه از 

سوی مدیران پرســپولیس روبه رو 
شــد اما حتی این ماجرا هم موجب 
نشد که عالقه اش را به فوتبال ایران از 
دست بدهد. همه این ویژگی، نشان 
می دهند که همبازی سابق مارادونا، 
اساسا پروژه های کاری اش را به شدت 
جدی می گیرد و اهل کم گذاشتن در 
هیچ پروژه ای نیست. با این حال برای 
انتخاب او به عنوان ســرمربی جدید 
تیم ملی، باید به مسائل دیگری هم 
توجه کرد. مرور ســابقه رفتارهای او 
با ســتاره های تیمش در همان بازه 
زمانی کوتــاه، کمــی نگران کننده 
بــه نظر می رســد. کالــدرون از آن 
دسته مربیانی  اســت که به محض 
نتیجه نگرفتــن، بازیکنان اش را در 
رســانه ها مورد انتقاد مستقیم قرار 
می دهد. این ویژگی برای بسیاری از 
ستاره های تیم ملی، اصال خوشایند 

نیست.
مشکل اصلی گابریل کالدرون با 
فوتبال ایران، ناسازگاری اش با بعضی 
مهره ها بود. او به درســتی تشخیص 
داد که علیرضا بیرانوند دوران افت را 
سپری می کند و این گلر را از ترکیب 
خارج کرد. حاال بیــرو گلر اصلی تیم 
ملی اســت و بعید است رابطه خوبی 
با این مربی داشــته باشــد. اساسا 

کالدرون مربی به شدت نظم گرایی 
است و این موضوع گاهی در قاموس 
ســتاره های ایرانــی نمی گنجد. او 
به طور معمــول حاضر نیســت به 
مهره هــای تیمش یــک »فرصت 
دوبــاره« بدهد. برای مثــال کافی 
اســت به یاد بیاورید کــه این مربی 
امید عالیشــاه را به صــورت مداوم 
از فهرســت ۱۸ نفره تیمش خارج 
می کرد. اگر مرد آرژانتینی در فوتبال 
ایران می ماند، پرســپولیس مفت و 

مجانی امید را از دست می داد اما 
حاال همین بازیکن به یکی 

از مهم ترین و موثرترین 
مهره های باشگاه تبدیل 
شده اســت. کالدرون با 
شــجاع خلیل زاده نیز 
رابطه خوبی نداشــت. 
یکــی از ویژگی های 

عجیــب و غریــب 
ایــن ســرمربی، 
نتقاد مستقیم  ا
از مهره هــای 
ر  د تیمــش 
نــس  ا کنفر
تــی  عا مطبو
بــود. کافــی 

بــود تــا علــی 

علیپور روز خوبی را در ترکیب قرمزها 
ســپری نکند تا کالدرون با شمشیر 
گداخته به ســراغ این مهاجم برود. 
او بارها به شــکل کامال مستقیم از 
مهره هــای هجومی تیمــش انتقاد 
کرد و کیفیت فنی علی علیپور را زیر 
سوال برد. این ناســازگاری، عادتی 
نیســت که ســتاره های فوتبال در 
ایران به راحتی با آن کنــار بیایند. 
شاید بگویید کارلوس کی روش هم 
کامال جدی و بداخــالق بود اما 
حقیقت آن است که این مربی با 
وجود همه تنش ها و دعواهای 
رسانه ای، به شدت از مهره های 
تیمش حمایــت می کرد. در 
حقیقت او رابطه بسیار نزدیکی 
با ســتاره های تیم ملی داشت و 
حتی اجازه نمی داد دیگران از آنها 

انتقاد کنند.

در مجموع اگر قرار باشد بین دراگان 
اسکوچیچ و گابریل کالدرون یک نفر 
روی نیمکت تیم ملی بنشیند، به نظر 
می رســد دراگان گزینه مطلوب تری 
خواهد بود. چراکه او حداقل می تواند 
رابطه خوبی با مهره هــای تیم برقرار 
کند و جو مثبتی در تیم ملی به وجود 
بیاورد. البته که کالدرون، مربی خوب 
و قابل احترامی اســت اما اگر او واقعا 
یک مربی فوق العاده بــزرگ بود، در 
همه این ماه های پس از ترک فوتبال 
ایران بدون شغل نمی ماند. همانطور 
که چهره های موفقی مثل کی روش و 
برانکو به محض ترک فوتبال ایران، با 
انبوهی از پیشنهادهای مختلف روبه 
رو شــدند. کالدرون در همان دوران 
کوتاه حضور در  فوتبال ایران، احترام 
هواداران فوتبال را به دســت آورد 
اما نتوانســت نظر مثبت بسیاری 
از ستاره ها را جلب کند. حاال این 
نگرانی بزرگ وجــود دارد که اگر 
او سرمربی تیم ملی شود، خیلی از 
مهره های تیم حاضر به همکاری با 

این مربی نباشند.

نگاهی به جدی ترین گزینه هدایت تیم ملی 

سختکوش، منضبط و البته بداخالق!

چهره به چهره

ظاهرا فدراسیون فوتبال تصمیم اش را برای پایان همکاری با دراگان اسکوچیچ گرفته است. از ادبیات رئیس فدراسیون 
این طور پیداست که آنها همین حاال جست وجو را برای مربی دیگری شروع کرده اند. بر خالف زمزمه های اولیه، شانس 

همکاری دوباره با کی روش اصال باال نیست اما جدی ترین گزینه فدراسیون، سابقه حضور در فوتبال ایران را داشته است. 
گابریل کالدرون برای مدتی سرمربی قرمزهای پایتخت بود و حاال نام او در اطراف تیم ملی به گوش می رسد. طبیعتا قبل 

از انتخاب گابریل کالدرون، فدراسیونی ها باید نگاه دقیق تری به ویژگی های خاص ستاره سال های دور تیم ملی آرژانتین 
بیندازند. او به لحاظ فنی یک مربی خوب به شمار می رود اما به لحاظ رفتاری، اساسا سازگاری چندانی با ستاره ها ندارد.

باید بپذیریم که با هر تعریفی، دانمارک عجیب ترین تیم 
حاضر در جام ملت های اروپا به شمار می رود. تیمی که در 
دو مسابقه اول اش در جام ملت های اروپا، 43 شوت به طرف 
دروازه رقبا زد و فقط »یک بار« به گل رسید اما در دو مسابقه 
بعدی، با 3۲ شوت »هشت گل« به ثمر رساند!  دانمارک در 
هر دو مسابقه اول اش در یورو شکست خورد و در یک قدمی 
حذف قرار گرفت. خیلی ها باور داشتند که این تیم شانسی 
برای بازگشت به جام ندارد اما آنها با دو برد متوالی، تبدیل 
به اولین تیمی شــدند که به مرحله یک چهارم نهایی جام 
می رسد. دانمارک برای اولین بار بعد از یورو 9۲ یک مسابقه 

حذفی در جام ملت ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. 
وایکینگ ها همچنین اولین تیم در تمام تاریخ جام ملت ها 
هستند که موفق می شوند در دو مسابقه متوالی 4 گل به ثمر 
برسانند! آمار و ارقام، تنها بخشی از ویژگی های فوق العاده 
این تیم جنگجو را نشان می دهد. تیمی که تا همین جا هم 
شاهکار کرده و حاال باید در انتظار معرفی شدن برنده دیدار 
هلند و جمهوری چک باشد. ستاره این تیم در جریان دیدار 
با ولز، »کسپر دولبرگ« بود. بازیکنی که اتفاقا خاطره بسیار 
خوبی از بازی در ورزشگاه آمستردام آره نا داشت. او در این 
استادیوم ۲9 گل با لباس آژاکس به ثمر رسانده بود و حاال 

توانســت خودش را در این ورزشــگاه 3۱ گله کند. جالب 
اینکه دولبرگ در سه مســابقه گذشته مجموعا ۲۰ دقیقه 
برای دانمارک به میدان رفته بود. قــرار بود این بازیکن در 
این مسابقه هم روی نیمکت باشد اما مصدومیت ناگهانی 
یوسف پولسن، او را به زمین فرستاد. همان مهره ای که قرار 
بود برابر ولز روی نیمکت بنشیند، با دو گل بهترین بازیکن 
زمین مسابقه لقب گرفت!  کسپر دولبرگ، استعداد جوانی 
بود که خیلی زود در فوتبال اروپا کشف شد. کاشف او برای 
پیوســتن به آکادمی آژاکس، همان فردی بود که یک روز 
زالتان ایبراهیموویچ را کشف کرده بود. در اولین سال های 
دوران فوتبال کسپر، او را به خاطر خونسردی مثال زدنی اش 
در زمین با دنیس برگکمپ مقایسه می کردند. شاید فشار 
همین مقایسه ها موجب شــد روند پیشرفت این ستاره به 
سرعت طی نشود. او در آژاکس به همه هدف های بزرگ اش 

نرسید و این تیم را به مقصد نیس فرانسه ترک کرد. حضور 
در لوشــامپیونه برای دولبرگ کامال خوش یمن بود. چرا 
که او توانست در اولین فصل حضورش در نیس، ۱۱ گل به 
ثمر برساند و بهترین گلزن فصل باشگاه شود. حاال او ستاره 
غیرمنتظره تیم ملی دانمارک به شمار می رود و حتی اگر 
پولسن مصدوم بماند، دانمارکی ها نگران خط حمله تیم شان 
نخواهند شد. به نظر می رسد این دانمارک، فقط به رقم زدن 
یک معجزه بزرگ راضی می شود. چیزی شبیه همان کاری 
که در ســال ۱99۲ انجام داد. قبل از شروع جام ملت های 
۲۰۲۰، خیلی ها دانمارک را به خاطر داشتن ستاره جذابی 
مثل کریستین اریکسن دوست دارند. حاال اما همه دانمارک 
را دوست دارند چون مهره های این تیم، به خوبی توانسته اند 
برای پر کــردن جای خالــی کریس اریکســن بجنگند. 

وایکینگ ها انگار مثل همیشه با تسلیم شدن بیگانه اند.

دانمارک، عجیب ترین تیم لیگ ملت ها

این تیم »معجزه« می خواهد! 

اتفاق روز

آریا طاری

دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام 
ملت های اروپا در دانمارک آغاز می شــود و در 
رومانی به پایان می رســد. برخالف انتظارها، 
این شکل و شیوه از برگزاری یورو در ۱۱ کشور 
اصال بد از آب درنیامده و جو فوتبالی ویژه ای را 
در سراســر قاره اروپا به راه انداخته است. شاید 
اگر کرونایی در کار نبود و همه اســتادیوم ها پر 
می شدند، این دوره به جذاب ترین میزبانی تاریخ 
یورو تبدیل می شد. با این وجود شیوه برگزاری 
جام ملت ها تا امروز کامــال رضایتبخش بوده و 
جو بسیار جذابی را در اروپا به وجود آورده است.

 کرواسی-اسپانیا )ساعت 20:30/ 
ورزشگاه پارکن دانمارک( 

برخورد کرواسی و اســپانیا، نبرد تیم هایی 
است که در مرحله گروهی خیلی »دیر« تصویر 
واقعی شان را به رقبا نشان دادند. هر دو تیم در 
دو مسابقه اول شــان در این جام پیروز نشدند 
و سرانجام در مسابقه ســوم، بردهای جذابی 
به دست آوردند. کرواســی با درخشش لوکا 
مودریچ برابر اســکاتلند، خودش را به جایگاه 
دوم گروه رســاند و اســپانیا پس از دو تساوی 
پیاپی، یک طرفه ترین برد مرحله گروهی را روبه 

روی اسلواکی جشــن گرفت. این بازی، تقابل 
جذابی بین دو مربی جــوان و پرانگیزه خواهد 
بود. نبردی تماشــایی بین دالیچ و انریکه که 
اصال نمی خواهند در همین مرحله جام را ترک 
کنند. بین کرواسی و اسپانیا یک تفاوت بسیار 
بزرگ وجود دارد. اسپانیا با تغییر نسل به یورو 
قدم گذاشته و ســتاره های جوان زیادی را به 
ترکیب فراخوانده است. بسیاری از ستاره های 
قدیمی تر دیگر جایی در ترکیب این تیم ندارند. 

درست برخالف آنها، کرواســی هنوز با همان 
نســل طالیی به کار ادامه می دهد. نسلی که 
بســیاری از مهره ها در آن از سی سالگی عبور 
کرده اند. به نظر می رسد اگر این بازی به وقت 
اضافه کشیده شود، اسپانیا با نیروی جوانی اش 
شانس بیشتری برای تصاحب پیروزی در آن 
خواهد داشــت. جالب ابنکه بدترین شکست 
تاریخ فوتبال کرواســی در فوتبال ملی، روبه 
روی همین اسپانیا رقم خورده است. آنها سال 
۲۰۱۸ در لیگ ملت های اروپا با نتیجه 6 بر صفر 
به الروخا باختند تا تلخ ترین شکست ممکن را 
تجربه کنند. این سومین تقابل اسپانیا و کرواسی 
در تاریــخ رقابت های جام ملت ها محســوب 
می شود. اسپانیا در ســال ۲۰۱۲ حریف اش را 

شکست داد و کرواسی در یورو ۲۰۱6 روبه روی 
این رقیب به پیروزی رسید. اسپانیایی ها پس از 
سال های رویایی قهرمانی در یورو ۲۰۰۸، جام 
جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲، دیگر حتی در یک 
مسابقه »حذفی« در تورنمنت های ملی برنده 
نبوده اند. این تیم در اولین مسابقه حذفی یورو 
۲۰۱6 به ایتالیا باخت و در اولین جدال حذفی 
جام جهانی ۲۰۱۸ نیز مغلوب روسیه شد. اگر 
امشب اســپانیا از جام ملت ها کنار برود، این 
دومین بار در تاریخ این کشور است که آنها در 
سه مسابقه حذفی متوالی در تورنمنت های مهم 
شکست می خورند. حریف امشب آنها هم تیمی 
است که تا امروز هرگز نتوانسته یک نبرد حذفی 
در جام ملت ها را با پیروزی پشت سر بگذارد! تیم 
انریکه در دور گروهی، رکورددار مالکیت توپ 
بوده است. آنها این بار هم به حفظ کردن توپ 

روبه روی رقیب پرتجربه فکر می کنند.
فرانسه-سوئیس )ساعت 23:30/ 

استادیوم ملی بخارست(
هیچ کس تصور نمی کــرد قهرمان جهان، 
مرحلــه گروهی جــام ملت ها را فقــط با یک 
»پیروزی« ترک کند. آنها در این مرحله، فقط 
تیم ملی آلمان را شکســت دادند و نتوانستند 
روبروی مجارستان و پرتغال، به نتیجه ای بهتر 
از تساوی دســت پیدا کنند. در مقابل تیم ملی 
سوئیس که حریف امشــب تیم دشان به شمار 
می رود، با یک برد روبه روی ترکیه، یک تساوی 
با ولز و یک شکســت در مقابل ایتالیا به عنوان 
تیم ســوم جدول راهی این مرحله شده است. 

فرانسوی ها در هفت مسابقه گذشته با سوئیس، 
طعم شکست را نچشیده اند. با این وجود چهار 
بازی از پنج جــدال آخر این دو تیــم با نتیجه 
مساوی به پایان رسیده است. این پنجمین نبرد 
سوئیس و فرانسه در یک تورنمنت مهم ملی به 
شمار می رود اما آنها همیشــه در دور گروهی 
با هم روبرو شــده اند و این اولین بار است که در 
یک مسابقه حذفی روبه روی هم قرار می گیرند. 
آخرین تقابل آنها در یک تورنمنت ملی، ســال 
۲۰۱6 در دوره قبلــی یورو اتفــاق افتاد. جایی 
که دو تیم در مرحله گروهی به تســاوی بدون 
گل رســیدند. فرانســوی ها آمار جالبی هم در 
رقابت های مهم اخیرشــان دارنــد. آنها در ۱۷ 
مسابقه آخری که در جام جهانی و یورو برگزار 
کرده اند، فقط »یک بار« شکست خورده اند و آن 
شکست، در فینال دوره قبلی جام ملت ها اتفاق 
افتاده است. جالب اینکه از جام جهانی ۲۰۱4 
تا امروز، سوئیس همیشه توانسته خودش را به 
دور حذفی تورنمنت ها برساند اما همیشه هم 
در همان اولین مسابقه حذفی از رقابت ها کنار 
رفته است. فرانسوی ها از سال ۲۰۱9 هرگز در 
یک مسابقه رسمی بازنده نبوده اند. در نگاه اول، 
همه چیز به سود پرستاره ترین تیم جام به نظر 
می رسد اما ســوئیس هم امیدوار به درخشش 
تک ســتاره هایی مثل ژاکا، ژردان شــکیری و 
البته بهترین پاســور جام یعنی اســتیون زوبر 
است. به نظر می رســد فرانسوی ها از شانس به 
مراتب بیشتری برای بردن این بازی برخوردار 

خواهند بود.

انریکه و دشان؛ در جست و جوی صعود 

حمله خروس، فریاد ماتادور!

در مجموع اگر قرار باشد بین 
دراگان اسکوچیچ و گابریل 

کالدرون یک نفر روی 
نیمکت تیم ملی بنشیند، به 
نظر می رسد دراگان گزینه 

مطلوب تری خواهد بود. 
چراکه او حداقل می تواند 

رابطه خوبی با مهره های تیم 
برقرار کند و جو مثبتی در 

تیم ملی به وجود بیاورد
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