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فدراسیون فوتبال این کشور خواستار 
انتخاب زمین بی طرف برای میزبانی شد

 اعتراض رسمی سوريه 
به بازي در ايران

کنفدراسیون فوتبال آسیا دو روز پیش میزبانی 
تهران برای مسابقه اول تیم ملی کشورمان با سوریه 
در انتخابی جام جهانی را تایید کرد. در همین رابطه 
ابراهیم ابا زید دبیرکل فدراسیون فوتبال سوریه اعالم 
کرد این فدراسیون اعتراض رسمی خود را به میزبانی 
تهران به AFC ارسال کرده و خواهان برگزاری این 
بازی در زمین بی طرف شده است. ابراهیم دو دلیل 
برای شایسته نبودن ایران در میزبانی از این بازی اعالم 
کرد و گفت: »انتشار ویروس کرونا در ایران در حال 
اوج گیری با سرعت باال است و دومین دلیل ما برای 
بازی نکردن در ایران این اســت که ورزشگاه آزادی 
تکنولوژی کمک داور ویدئویــی)VAR(  را ندارد. 
به همین خاطر از AFC درخواست کردیم زمین 
بی طرف را برای میزبانی این بازی انتخاب کنند.« 
دیدار شاگردان اســکوچیچ با تیم ملی سوریه قرار 
است پنجشنبه آینده در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

ايران اولین مدال پارالمپیک را 
تصاحب کرد

امیر جعفری، وزنه بردار تیم ملی ایران، دیروز جمعه 
۵ شهریور ) ۲۷ اوت(  با کسب مدال نقره، اولین مدال 
کاروان ایران در رقابت های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۱ را 
به دست آورد. جعفری که در دسته ۶۵ کیلوگرم مبارزه 
می کرد، با باال بردن وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی روی سکوی 

دوم ایستاد و مدال نقره بر گردن آویخت.
    

دومین شکست بسکتبال با ويلچر 
 B تیم بســکتبال با ویلچــر ایران کــه در گروه
رقابت های دور مقدماتی بازی هــای پارالمپیک با 
تیم های استرالیا، آلمان، آمریکا و الجزایر همگروه است 
عصر روز گذشته در دومین دیدار این مرحله برابر تیم 
آمریکا قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۴۱ بر ۶۵ شکست 
خورد. ایمان بیگ زاده فرد، دانیال ذاکری، فالح عیاشی، 
عبدالجلیل قرنجیک، حسن عبدی، محمد محمدنژاد، 
مجتبی کمالی، امیررضا احمدی، محسن طلوعی، 
وحید سعادت پور، محمدحسن سیاری و رضا عیوضی 
ملی پوشان تیم ملی بسکتبال با ویلچر بودند که عباس 
آقاکوچکی سرمربی تیم آنان را به تناوب راهی میدان 
کرد. شاگردان آقاکوچکی نخستین بازي خود را هم 
با نتیجه ۳۹ بر ۸۱ به استرالیا واگذار کردند. با این دو 
باخت صعود پارالمپین های بســکتبال ایران به دور 

بعدی رقابت ها سخت شد. 
    

کري پاراکماندار چیني و نعمتي 
سر قهرماني

پس از برگزار شــدن رقابــت تعیین رنکینگ 
تیراندازي با کمان پارالمپیک توکیو، زهرا نعمتی در 
مرحله حذفی باید به مصاف حریفی از آمریکا برود. 
نعمتی اما برای کســب طالی پارالمپیک حریف 
قدرتمند چینی را پیش رو دارد. او پس از رقابت های 
تعیین ســطح در این باره گفت:»می توانم اعتراف 
کنم که وقتی برای اولین بار در ریو بازی کردم، از او 
مهارت بیشتری نداشتم، اما در این مدت من در طول 
پنج سال آماده شده ام، بنابراین مهارت های من از آن 
زمان به بعد به طور قابل توجهی بهبود یافته است. من 
مطمئن هستم که این بار می توانم با او رقابت کنم.«

    
پارارکابزن ايران فینالیست نشد

مهدی محمــدی دوچرخه ســوار ایــران در 
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو روز گذشــته 
در ماده پیست تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر C۵ با 
حریفان خود به رقابت پرداخت اما از رســیدن به 
فینال بازماند و حذف شــد. محمدی در گروه خود 
با زمان پنج دقیقه و ۹ ثانیه و ۱۵۴ صدم ثانیه در رده 
دهم قرار گرفت. در این گروه »فولون« از فرانســه 
با ثبت رکورد چهار دقیقــه و ۱۸ ثانیه و ۲۷۴ صدم 
ثانیه اول شد و ورزشکاران استرالیا و اوکراین نیز دوم 
و سوم شدند. به این ترتیب محمدی در این ماده به 

کار خود پایان داد.

خبر روز

پارالمپیک

آریا رهنورد

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا 
هم باالخره قرعه کشی شد و 32 تیم 
نهایی این تورنمنت، رقبای شان در 
اولین مرحله را شناختند. مهم ترین 
نکته در مورد نبردهای این فصل 
لیگ قهرمانان، بازگشــت دوباره 
هواداران به استادیوم های فوتبال 
است. اتفاقی که هیجان نبردها را 
دوباره به اوج می رساند و فوتبال را 
در همان شرایط دلچسب قبلی قرار 
می دهد. در مراســم قرعه کشی، 
گروه های بسیار جذابی در این فصل 
شکل گرفته اند و به نظر می رسد 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
اروپا از همان قدم اول، به شــدت 

نفس گیر و تماشایی باشند.
    

مسی روبه روی رونالدو
یکی از دو گروه مرگ رقابت های لیگ 
قهرمانان، با قرار گرفتن همزمان نفتی ها 
در یک گروه شکل گرفته است. جایی 
که تیم های متمول سیتی و پی اس جی 
قرار اســت به مصاف هم بروند. به جز 
این دو تیم، الیپزیــک آلمان و بروخه 
بلژیک هم در این گروه جای گرفته اند. 
تقابل ســیتی و پاریــس از این جهت 
فوق العاده به نظر می رسد که احتماال 
مسی و رونالدو را دوباره روبه روی هم قرار 
می دهد. این دو نفر فصل گذشته هم در 
دور گروهی لیگ قهرمانان در یک گروه 
قرار داشتند. در آن نبردها یک برد برای 
لئو مسی به دســت آمد و یک پیروزی 
هم سهم رونالدو شد اما در نهایت این 
هم تیمی هــای کریس بودنــد که به 
 عنوان صدرنشــین مرحله گروهی را 

ترک کردند.

قرعه وحشتناک برای طارمی
مهــدی طارمــی کــه آخریــن 
خاطره اش از لیگ قهرمانان یک قیچی 
برگردان اســتثنایی به چلســی بوده 
اســت، این فصل در یک بــازه زمانی 
کوتاه در آنفیلد، ونــدا متروپولیتانو و 
سن سیرو به میدان خواهد رفت. یک 
تجربه فوق العاده کــه می تواند مهدی 
را مورد توجه بزرگ ترین باشگاه های 
فوتبال اروپا قرار بدهــد. خیلی ها باور 
دارند کــه این، گروه مــرگ این فصل 
لیگ قهرمانان است. جایی که آتلتی، 
لیورپول، پورتو و میــالن در یک گروه 
مشــترک دیــده می شــوند. جالب 
اینکه فصل گذشــته، تیم ســیمئونه 
تیم کلوپ را از لیــگ قهرمانان خارج 
کرد. پورتو هم توانســت در قامت یک 
 تیم شگفتی ســاز، یوونتوس را از این 

جام کنار بزند.

برخورد بازیکن سازها و 
شگفتی سازها

برخورد دورتمونــد و آژاکس هم 
در لیــگ قهرمانــان، جذابیت های 
زیادی خواهد داشــت. چراکه هر دو 
تیم از بازیکن ســازترین باشگاه های 
فوتبــال اروپا هســتند. تیم هایی که 
نفرات جوان زیــادی را هم در ترکیب 
اصلی شــان دارند. در این گروه به جز 
این دو تیم، اســپورتینگ لیســبون 
پرتغال و بشــیکتاش ترکیه هم دیده 
می شــوند. بعید است اســپورتینگ 
و بشــیکتاش شــانس چندانی برای 
درخشــیدن در این رقابت ها داشته 
باشند اما نباید فراموش کرد که این دو 
تیم فصل گذشته در لیگ های داخلی، 
فوق العاده نشان داده اند و می خواهند 
نقــش شگفتی ســاز را در این فصل 

بازی کنند.

همان گروه همیشگی
یکــی از نــکات بســیار عجیــب 
قرعه کشی لیگ قهرمانان، تکرار گروه 
فصل گذشــته رئال مادرید است. رئال 
فصل گذشته با اینتر، شاختار و گالدباخ 
همگروه بود. حاال دوباره شاختار و رئال و 
اینتر در یک گروه قرار گرفته اند و فقط 
شــریف مولداوی، جایگزین گالدباخ 
شده اســت. رئال مادرید فصل گذشته 
رقابت های دور گروهــی را اصال خوب 
شروع نکرد و در نهایت به سختی راهی 
مرحله بعدی شد. آنها امیدوارند این بار 
با کارلتو و تخصص همیشــگی اش در 
نتیجه گرفتن در لیــگ قهرمانان، یک 
فصل فوق العاده را در فوتبال اروپا پشت 
سر بگذارند. در صورت جذب امباپه، این 
تیم مدعی شماره یک قهرمانی در این 

تورنمنت خواهد بود.
به یاد هشت تایی ها

در اولیــن فصــل بــدون مســی، 
بارسلونایی ها دور گروهی را مقابل تیمی 
سپری می کنند که حتی با وجود مسی، 
هشــت گل از آن دریافت کرده اند. این 
اولین برخورد بارســا و بایرن بعد از آن 
مسابقه فراموش نشدنی به شمار می رود. 
بنفیکا و دیناموکیف هم تیم هایی هستند 
که بعید است در این گروه شانس چندانی 
برای صعود داشته باشند. جالب اینکه 
رونالد کومان زمانی سرمربی تیم بنفیکا 
هم بوده است. رویارویی دوباره با بایرن، 
برای هواداران بارســا تا حــدود زیادی 

ترسناک به نظر می رسد.
تکرار فینال لیگ اروپا

یونایتد و ویارئال، فصل گذشته در 
فینال لیگ اروپا به مصاف هم رفتند. این 
دو تیم حاال در دور گروهی لیگ قهرمانان 
همگروه شده اند. این اتفاق فرصت انتقام 
گرفتن از ویارئال را برای یونایتد ایجاد 
خواهد کرد. آتاالنتا، این گروه را به گروه 
بسیار دشــواری تبدیل می کند. یانگ 

بویز سوئیس هم تیم چهارم این گروه به 
شمار می رود. گروهی که به نظر می رسد 
در آن رقابت سختی بین ویارئال و آتاالنتا 
برای تبدیل شــدن به تیــم دوم وجود 

خواهد داشت.
معمولی ترین گروه

شــاید در بین همه گروه هــا، گروه 
هفتم لیگ قهرمانان با کم ترین میزان 
توجه روبه رو شود. گروهی که در آن لیل، 
سارلزبورگ، ســویا و وولفسبورگ قرار 
گرفته اند. البته که این اســم ها چندان 
بزرگ نیستند اما نباید فراموش کرد که 
لیل فصل قبل در حضور پاریس، قهرمان 
فرانسه شده و سویا هم شروع خوبی در 

این فصل اللیگا داشته است.
سردار در گروه قهرمان

درست مثل مهدی طارمی، سردار 
آزمون در یک گروه بسیار نفس گیر قرار 
گرفته اســت. گروهی که مدافع عنوان 
قهرمانی یعنی چلسی و همچنین تیم 
قدرتمند یووه در آن دیده می شــوند. 
مالموی سوئد هم بخشــی از این گروه 
اســت. بعد از علی دایی، جهانبخش و 
طارمی، سردار می تواند چهارمین گل زن 

ایرانی به چلسی در فوتبال اروپا باشد.

هشت نکته در مورد قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان

قرعهمرگبرایایرانیها

اتفاق روز

چهره به چهره

»برنده دربی نقل و انتقاالت بودیم«. هواداران استقالل، باید 
این جمله فرزاد مجیدی را خیلی خوب به ذهن بسپارند. چراکه 
به نظر می رسد کادر فنی باشگاه، کامال از روند نقل و انتقاالت در 
استقالل راضی هستند و همه چیز را به سود خودشان می دانند. 
تا امروز تک تک نام های فهرســت مجیدی بــرای تیم جذب 
شده اند. حتی امین قاســمی نژاد که عمال به خاطر مشکالت 
مربوط به باشگاه پدیده در فهرست فرهاد دیده نمی شد، با توجه به 
دریافت رضایت باشگاه مشهدی با استقالل قرارداد بست. جالب 

اینکه امین در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار داشت و در یک 
هایجک غافلگیرکننده، دوباره به طرف استقالل رفت. آبی ها تا 
اینجا خریدهای بسیار خوبی داشته اند و توانسته اند خودشان را 
برای فصل جدید تقویت کنند. دوران بهانه جویی در این باشگاه 
هم دیگر به پایان رسیده است. فرهاد تا امروز در سه فصل مختلف، 
سرمربی آبی ها بوده اما هرگز خودش تیم را نبسته است. او حاال 
برای اولین بار فرصت داشته تا نفرات دلخواهش را جذب کند 
و تیم را بر مبنای سلیقه فوتبالی خودش ببندد. اولین خواسته 
مهم مجیدی در تابستان، حفظ همه نفرات کلیدی باشگاه بود. 
مدیران استقالل به جز مهدی قایدی، تک تک نفرات تیم شان را 
حفظ کرده اند. اگر هم بازیکنی در فهرست خروج قرار گرفته، 
این اتفاق با تصمیم خود فرهاد عملی شده است. در نتیجه دیگر 
نمی توان ادعا کرد که این تیم، تیم مجیدی نیست و او »فرصت« 

کافی برای پیاده کردن ایده هایش در تیم نداشته است. استقالل 
از خط دفاع تا خط حمله، تغییرات مثبتی داشته و به نظر می رسد 
همه ابزار برای نتیجه گرفتن در این تیم مهیا شده است. آنها با 
این روند می توانند در انتظار سپری کردن یک فصل درخشان 
باشند و از طلسم طوالنی قهرمان نشدن در رقابت های لیگ برتر 

هم عبور کنند.
اســتقاللی ها خودشــان را »برنده« دربی نقل و انتقاالت 
می دانند. عملکرد آنها در بازار هم کامال بهتر از رقیب سنتی بوده 
است. پرسپولیس در این پنجره، مهره هایی کلیدی مثل احمد نور، 
کنعانی و شهریار مغانلو را از دست داده و مهره های جایگزینش 
برای این نفرات، چندان فوق العاده به نظر نمی رسند. استقالل اما 
توانسته نیازهای مهمش را در این پنجره برطرف کند. تیمی که 
البته به دنبال جذب دو مهره خارجی در بازار نقل و انتقاالت هم 

خواهد رفت. موفقیت در جابه جایی ستاره ها، رابطه تخریب شده 
فرهاد مجیدی و مددی را هم ترمیم کرده اســت. با این همه، 
استقاللی ها نباید از یاد ببرند که بردن در دربی نقل و انتقاالت، 
برای موفق دانستن یک تیم کافی نیست. این برد زمانی اهمیت 
پیدا می کند که به نتایج خوب در زمین مسابقه متصل شود. این 
عملکرد نقل و انتقاالتی، اتفاقا فشار را روی فرهاد بیشتر خواهد 
کرد. چراکه حاال دیگر همه انتظار دارند تیم او از همین شــروع 
لیگ، نتایج درخشانی به دست بیاورد و مدعی جدی قهرمانی 
باشد. خریدها، فقط شروعی برای مســیر این فصل استقالل 
هستند. مسیری که در آن موفقیت، تنها به سختکوشی، دقت 
و فرصت طلبی گره خورده اســت. در طول تاریخ فوتبال، بردن 
فصل نقل و انتقاالت هرگز به تنهایی باشــگاهی را صاحب جام 

نکرده است.

آریا طاری

از تابســتان ســال ۲۰۲۱، می توان به عنوان 
دیوانه وارترین تابســتان نقــل و انتقاالتی چند 
دهه اخیر دنیــای فوتبال نام برد. تابســتانی که 
حتی به انتقال های جنجالی ســرخیو راموس 
و لئو مســی اکتفا نکرد و حاال کیلیــان امباپه و 
محبوب ترین فوتبالیست دوران نوجوانی اش به 
صورت همزمان دو جابه جایی باورنکردنی را تجربه 
می کنند. کریستیانو رونالدو در آستانه انتقال به 
منچسترسیتی است تا دوباره در لیگ برتر بازی 
کند و امباپه با دومین قــرارداد گرانقیمت تاریخ 
فوتبــال، پاریس را به مقصد رئــال مادرید ترک 
خواهد کرد. با این جابه جایی هــای حیرت آور، 
این فصل از فوتبال اروپا در نوع خودش بی نظیر 

خواهد شد.
کیلیان و پایان کشمش

پیوستن به تیم موردعالقه سال های کودکی 
و نوجوانی، همیشه یک رویای بزرگ برای کیلیان 
امباپه بود. او در موناکو ستاره شد و فوتبالش را در 
پاریس ادامه داد اما همیشه در انتظار روزی بود که 
به سفیدها ملحق شود و پیراهن لوس بالنکوس 

را بر تن کنــد. او از تمدید آخرین قــراردادش با 
پی اس جی سر باز زد تا باشــگاه عمال چاره ای به 
جز فروش این ستاره نداشته باشد. تنها یک سال 
از قرارداد تیم فرانسوی با امباپه باقی مانده و اگر 
او در این تابســتان تیم را ترک نکند، سال آینده 
می تواند به صورت رایگان از باشــگاه جدا شود. 
مدیران پی اس جی به هیچ قیمتی نمی خواستند 
گرانقیمت ترین بازیکن شان را به صورت مجانی 
از دســت بدهند. همین اتفاق کافی بــود تا آنها 
با وجود مخالفت های اولیه و حتی پاســخ های 
تند به رئال مادرید، در نهایت با رقم پیشــنهادی 
۱۸۰ میلیون یورویی این باشگاه موافقت کنند. 
کیلیان احتماال به زودی برای انجام تســت های 
پزشکی راهی مادرید می شود و قراردادش را با پرز 
به ثبت می رساند. زوج امباپه و کریم بنزما در تیم 
ملی فرانسه، حاال در مادرید هم ساخته می شود و 
همه چیز برای یک فصل درخشان در تیم آنچلوتی 
آماده خواهد بود. مادریدی ها امیدوارند کیلیان به 
سرنوشت هازارد دچار نشود و بتواند مهره بسیار 
موثری برای این باشگاه باشد. بدون تردید او یکی 
از بهترین و آماده ترین ستاره های دنیای فوتبال 
است و جذبش، سطح هر تیمی را ارتقا خواهد داد.

رونالدو و خشم اولدترافورد
۱۲ سال قبل بود که رونالدو خانه اش را در شهر 
منچســتر به مادرید منتقل کرد تا دوران تازه ای 
در زندگی ورزشی اش شروع شود. از همان زمان 
به بعد، هواداران یونایتد همواره در انتظار روزی 
بودند که رونالدو دوباره بــه اولدترافورد برگردد و 
پیراهن شماره هفت قرمزها را بر تن کند. این اتفاق 
هرگز رخ نداد اما منچستری ها تصور نمی کردند 
اتفاق تلخ تری در انتظارشان باشد. حاال کریستیانو 
تصمیم گرفته به منچســتر برگردد و برای تیم 
آبی پوش این شــهر به میدان برود. تصمیمی که 
برای هواداران شیاطین سرخ شوکه کننده به نظر 
می رسد. تا همین چند روز قبل، به نظر می رسید 
ادامه همکاری کریس با یووه قطعی شــده اما او 
در نهایت تصمیم به ترک باشگاه تورینی گرفت. 
ظاهرا جدایی مسی از بارســا و پیوستن او به یک 
تیم پرستاره، رونالدو را هم ترغیب کرد که دست به 
چنین کاری بزند. او در حالی راهی سیتی می شود 
که باشگاه انگلیســی تنها ۳۰ میلیون یورو برای 
خریدش پرداخت خواهد کرد. این رقم، ۷۰ میلیون 
یورو کم تر از رقم پیوستن کریستیانو به یوونتوس 
بوده است. رونالدو به اندازه ای در جست وجوی این 
قرارداد بوده که حتی کاهش چشمگیر حقوقش 
را هم پذیرفته و در من سیتی فقط ۱۵ میلیون یورو 
دریافت خواهد کرد. رقمی که با دســتمزدهای 
معمول این ســتاره، تفاوت چشمگیری دارد. به 
نظر می رسد این انتقال ظرف ساعات آینده قطعی 

خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، پپ گواردیوال 
اولین مربی دنیای فوتبال می شود که هم سرمربی 
مسی بوده و هم هدایت کریس رونالدو را بر عهده 
داشته است. سیتی همین حاال هم تیم به شدت 
پرستاره ای به نظر می رســد اما با جذب رونالدو، 
آنها کالس متفاوتی پیدا خواهند کرد. با این روند 
احتماال باید منتظر چند فروش از این تیم و جدایی 
مهره هایی مثل گابریل جسوس و برناردو سیلوا هم 
باشیم. پیوستن رونالدو به رقیب سنتی یونایتد، 
دنیای فوتبال را در یک شوک بزرگ فرو خواهد 
برد. کریس در همه این سال ها در بین هواداران 
منچستریونایتد مهره محبوبی بوده اما دیگر نباید 
انتظار چنین چیزی را داشته باشد. او در بازگشت 
احتمالی به اولدترافورد با پیراهن سیتی، به شدت 

مورد انتقاد قرار می گیرد و بدون تردید با صدای 
ممتد سوت  هم روبه رو می شــود. نکته جالب اما 
این است که کریس، ظاهرا هرگز قصد تمام شدن 
ندارد. او حتی در این سن و سال، همچنان خبرساز 
است و به هیچ وجه نمی خواهد فوتبال اروپا را ترک 
کند. با این جابه جایی های اعجاب آور، رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان اروپــا فوق العاده مهیج 
خواهد شد. فصلی که ترکیب چند تیم در آن، با یک 
زلزله بزرگ و اساسی روبه رو شده است. خیلی ها 
تصور می کردند کابوس کرونا، شرایط فوتبال را 
در دنیا دچار رخوت و سســتی می کند اما نه تنها 
هیجان فوتبال اروپا کم نشده، بلکه این هیجان 
در فصل حیرت آور نقل و انتقاالت، به اوج خودش 

رسیده است.

این جمله را از یاد نمی بریم

پايان روزگار بهانه جويی

داستان باورنکردنی کیلیان و کریس

اين تابستان ديوانه وار

مهدی طارمی که آخرین 
خاطره اش از لیگ قهرمانان 

یک قیچی برگردان 
استثنایی به چلسی بوده 

است، این فصل در یک بازه 
زمانی کوتاه در آنفیلد، وندا 

متروپولیتانو و سن سیرو 
به میدان خواهد رفت. 

یک تجربه فوق العاده که 
می تواند مهدی را مورد توجه 

بزرگ ترین باشگاه های 
فوتبال اروپا قرار بدهد
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