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اردوي تاريخ سازان فوتبال در بلژيك 

تیم ملی فوتبال زنان ایــران از ۳۰ دی در  جام 
ملت های زنان آســیا بــه رقابت بــا حریفان خود 
می پردازد. در این راســتا و برای آماده سازی تیم، 
رییس فدراسیون فوتبال خبر از برگزاری یک اردوی 
۱۰ روزه در بلژیک و برگزاری بازی تدارکاتی با تیم 
باشگاهی شارلوا داد. شهاب الدین عزیزی خادم در این 
باره عنوان کرد:»پیرو نشست مشترکی که با مهدی 
بیات، مدیر باشگاه شارلوا در بروکسل داشتیم، توافق 
کردیم از ظرفیت های موجود برای پیشرفت فوتبال 
در بحث آموزش و بازی های تدارکاتی همکاری های 
الزم را انجام دهیم. برهمین اساس مقرر شد تیم ملی 
فوتبال زنان برای برگزاری یک اردوی ۱۰ روزه و انجام 
دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی شارلوا به بلژیک سفر 
کند و مهمان این تیم باشد. روابط بین الملل و کمیته 
زنان فدراسیون فوتبال در حال مذاکره و اقدامات الزم 
جهت زمان برگزاری این اردو با باشگاه شارلوا است و 
پس از مشخص شدن زمان این اردو، متعاقبا از طریق 
رسانه های رسمی فدراسیون فوتبال اطالع رسانی 
خواهد شــد.« وي افزود:»خیلی خوشــحالم این 
همکاری مشترک بین فدراسیون فوتبال و باشگاه 
شارلوا منعقد شده اســت. امیدوارم این همکاری 
زمینه ساز تحوالت مثبتی در فوتبال زنان کشور باشد 
و در آینده ای نزدیک این همکاری ابعاد گسترده تری 

نیز پیدا کند.« 
    

داوران ايراني در جام ملت هاي زنان
مسابقات گروه D انتخابی جام ملت های زنان 
آسیا ۲۰۲۲ در حالی از یکشنبه، ۱۸ مهر در بیشکک 
قرقیزستان برگزار می شود که با اعالم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سلطنت نوروزی به عنوان داور و بهاره 
سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور برای قضاوت 
این دیدارها انتخاب شــده اند. این مسابقات تا دوم 
 ،B آبان ادامه خواهد داشت. تیم های ویتنام از گروه
اندونزی از گروه C، کره جنوبی از گروه E، فیلیپین از 
گروه F، ایران از گروه G و تایلند از گروه H، تیم های 
راه یافته به جام ملت ها هســتند. رقابت گروه های 
A و D تکلیف تیم دیگر حاضر در مرحله نهایی را 

روشن می کند.
    

يار آمريكايي خانه بسكتبال خوزستان
تیم خانه بسکتبال خوزستان یک بازیکن خارجی 
برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر جذب کرد. 
تیم خانه بسکتبال خوزستان که خود را برای فصل 
جدید لیگ برتر آماده می کنــد، آنتونی جنیوری 
بازیکن آمریکایی پست هاي ســه و چهار را جذب 
کرد. جنیوری بازیکن ۲۰۵ سانتی متری و ۲۸ ساله 
اســت که در لیگ های ویتنام، لیتوانی، آرژانتین، 
کلمبیا و مکزیک، تایلند و گرجستان نیز بازی کرده 
است. هدایت تیم خانه بسکتبال خوزستان برعهده 

حماد سامری است.
    

 سقوط جوانان واليبال 
در رنكينگ جهاني

فدراســیون جهانی والیبال پس از مســابقات 
قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان که با قهرمانی 
تیم ایتالیا به پایان رسید، رنکینگ جدید تیم های 
جهان را اعالم کرد که تیم جوانان ایران بر اساس آن 
با سقوطی ۱۱ پله ای مواجه شد. در رنکینگ جدید، 
ایتالیا و روســیه با حفظ جایگاه خود در مکان های 
اول و دوم هســتند و لهســتان، بلژیک، آرژانتین، 
بلغارستان، کوبا، مصر، برزیل و کامرون در مکان های 
سوم تا هشتم هستند. تیم جوانان ایران با قرار گرفتن 
در مکان نهم مسابقات قهرمانی جهان با سقوطی ۱۱ 
پله ای در جایگاه سیزدهم رنکینگ جهانی ایستاد. 

    
 4 آبان، مجمع عمومي 

كميته پارالمپيك
مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک که خرداد 
امســال به دلیل کرونا به تعویق افتاده بود، چهارم 
آبان برگزار می شــود. در این مجمع عالوه بر ارایه 
گزارشات مالی و عملکرد سال گذشته، قرار است 
تکلیف خزانه دار و یک عضو از اعضای هیات اجرایی 
کمیته ملی پارالمپیک نیز مشخص شود. در حال 
حاضر محمود خسروی وفا رییس، غفور کارگری 
نایب رییس مردان، سیما لیموچی نایب رییس زنان 
و محمد تابع دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
است و هادی رضایی عضو افتخاری هیات اجرایی، 
محمدرضا مظلومی، ســردار قاسم قاسمی، علی 
کشفیا، امیر ماندگارفرد و غالمرضا نوروزی اعضای 
اصلی هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک هستند. 

خبر ورزشی

آریا طاری

اسامی گزینه های اولیه برای 
بردن مراسم توپ طالي امسال 
سرانجام از سوی فرانس فوتبال 
اعالم شد. 30 بازیکن برای رقابت 
در بخش بهترین بازیکن سال، 
10 گلر برتر برای بــردن جایزه 
یاشین و 10 ستاره جوان سال هم 
برای جایزه ریموند کوپا از سوی 
فرانس فوتبال معرفی شده اند تا 
بر سر جوایز نهایی رقابت کنند. 
به نظر می رســد در بخش اصلی 
توپ طال، رقابــت کلیدی بین 
مسی و لواندوفسکی خواهد بود. 
ستاره های بایرن و پی اس جی، 
شانس های مســلم بردن این 
عنوان به حساب می آیند. فاصله 

بین آنها اما در این رقابت، بسیار 
کم خواهد بود.

    
مثلث نهایی

از فهرســت ۳۰ نفره اعالم شده از 
سوی فرانس فوتبال برای بردن توپ 
طالی امسال، سه ســتاره شانس به 
مراتب بیشتری برای بردن این جایزه 
دارنــد. در حقیقت به نظر می رســد 
رقابت نهایی، بین این ســه ســتاره 
خواهــد بــود. جورجینیو بــه دلیل 
قهرمانی با چلسی در لیگ قهرمانان و 
بردن یورو با ایتالیا، یکی از شانس های 
بردن این جایزه به شــمار می رود. با 
این حال با توجه بــه عملکرد فردی 
متوسط این ســتاره، شانس او نسبت 
به دو گزینه دیگر کم تر است. روبرت 
لواندوفسکی هم یکی از سه بازیکنی 

است که شانس خاصی بری تصاحب 
این عنوان ارزشمند دارد. البته نتایج 
فصل گذشته بایرن در لیگ قهرمانان 
ممکن است شرایط را برای این مهاجم 
کمی سخت کند. نفر سوم این فهرست 
که به گواه فوتبالی ها شــانس اصلی 
بردن توپ طال خواهد بود، لئو مسی 
اســت. بازیکنی که امسال توانست با 
تیم ملی کشورش، باالخره یک جام 
ملی به دســت بیاورد و قهرمان کوپا 
شــود. مســی تا همین جا با 6 توپ 
طال در ایــن زمینه رکورددار اســت 
و می خواهــد هفتمین تــوپ طال را 
هم به دســت بیاورد. به نظر می رسد 
اوج رقابت بین او و لوا شــکل خواهد 
گرفت. یــک رقابت بســیار نزدیک 
 که در نهایــت یک برنده شایســته 

خواهد داشت.

غریبه ای در میان جمع
بدون تردیــد عجیب ترین نامی که 
در فهرست ۳۰ نفره توپ طال قرار دارد، 
سیمون کیائر است. بازیکنی که حتی 
طرفداران میالن هم از تماشای اسمش 
در این فهرست متعجب شده اند. کیائر 
مدافع خوبی اســت اما نه در حدی که 
در بین بهترین فوتبالیست های سال 
قرار بگیرد. خیلی ها باور دارند که او به 
خاطر بازی در تیم ملی دانمارک، قدرت 
رهبری اش در این تیم و عملکردش در 
ماجرایی که برای کریستین اریکسن 
رخ داد، موجب شده اســت تا کیائر در 
فهرست ۳۰ بازیکن برتر سال قرار بگیرد.

غایبان بزرگ
فهرســت نهایی توپ طال، غایبان 
سرشناســی هــم دارد. بازیکنانی که 
شایســتگی الزم برای قرار گرفتن در 

این فهرست را داشــتند. مهم ترین نام 
این فهرست شاید فدریکو کیه زا باشد. 
بازیکنی که در این سال میالدی ۱7 گل 
و پاس گل داشته و هم در یووه و هم در 
تیم ملی ایتالیا، یک ستاره کلیدی بوده 
است. کیه زا سال بسیار خوبی را سپری 
کرده و قرار نگرفتنش در این لیســت 
بسیار عجیب به نظر می رسد. یان اوبالک 
هم درست مثل همیشــه، یک چهره 
درخشان درون دروازه اتلتیکومادرید 
بوده و عجیب اســت که در این لیست 
جایی ندارد. توماس مولر هم یکی دیگر 
از غایبان کلیدی این لیســت به شمار 
می رود. اشرف حکیمی و جیدن سانچو 
هم با وجود ســال بســیار ایده آلی که 
داشــتند، در نهایت مورد توجه فرانس 
فوتبال قرار نگرفتند تا سهمی از فهرست 

نهایی توپ طال نداشته باشند.
در جست وجوی یاشین

اســامی ۱۰ گلر هم از سوی فرانس 
فوتبال برای انتخاب به عنوان بهترین 
گلرهای سال فوتبال جهان اعالم شده 
است. جان لوئیچی دوناروما که با ایتالیا 
قهرمان جام ملت های اروپا شــد، یکی 
از چهره های این فهرســت به حساب 
می آید. ادرسون هم که با سیتی به فینال 
لیگ قهرمانان رسید، یکی دیگر از نفراتی 
است که در این فهرست دیده می شود. 
کسپر اشمایکل بعد از یک فصل موفق 
در لسترسیتی و تیم ملی دانمارک، در 
این فهرست قرار گرفته و ادوارد مندی 
بعد از قهرمانی چلسی در اروپا، یکی از 
گلرهای این لیست به شــمار می رود. 
تیبو کورتوآ، امیلیانــو مارتینز، کیلور 
ناواس، یان اوبالک و سمیر هنداوویچ 
هم سنگربان های دیگری هستند که 
می توانند جایزه یاشــین را به دســت 
بیاورند و بهترین سنگربان سال باشند. 

به نظر می رســد در این بخش، رقابت 
نهایی بین دوناروما و مندی خواهد بود. 
دو گلری که یک ســال فوق العاده را در 

تیم های شان پشت سر گذاشته اند.
جوان اول ها

فرانس فوتبال از امســال جایزه ای 
به عنوان ریموند کوپا را هم به بهترین 
بازیکن جوان ســال اهدا خواهد کرد. 
میسون گرین وود از یونایتد، بوکایو ساکا 
از آرســنال، جرمی دوکو از رن فرانسه، 
رایان گراونبرخ از آزاکس هلند، جمال 
موسیاال از بایرن مونیخ، فلورین فیرتز 
از لورکوزن، جود بلینگام از دورتموند، 
جیووانی رینــا از دورتموند و نونو مندز 
از پی اس جی در کنار پدری از بارســا، 
نفرات نهایی این فهرســت هستند. به 
نظر می رســد پدری کــه اتفاقا نامش 
در بین ۳۰ فهرســت نهایــی هم قرار 
گرفته، این جایــزه را تصاحب خواهد 
کرد. پدری هم در تیم بارســا و هم در 
 تیم ملی اســپانیا به یک مهره کلیدی 

تبدیل شده است. 

نگاهی به فهرست تازه فرانس فوتبال برای بهترین های سال

لئو،لواویکرقابتمیلیمتری

اتفاق روز

چهره به چهره

ماجرای ابتالی یکی از ســتاره  های سرشناس بوستون 
ســلتیکس در ان.بی.ای به ویروس کرونا، این روزها به نقل 
محافل خبری در آمریکا تبدیل شده است. این اتفاق در حالی 
رخ داده که واکسیناسیون بسیاری از ستاره های ورزشی در 
جهان، به طور کامل انجام شــده است. ظاهرا گفته می شود 
این بازیکن در شــمار افرادی بوده که از زدن واکسن امتناع 
کرده اند. اگر این خبر تایید شود، جریمه سنگینی در انتظار 
این بسکتبالیست خواهد بود. در روزهای گذشته خبرهایی 
در این مورد منتشر شــده که گروهی از ستاره های دنیای 

بســکتبال به رهبری کایری اروینگ، به مخالفت با واکسن 
کرونا پرداخته اند. خبری که موجب شده این افراد با واکنشی 
بسیار جدی از سوی دوستداران بسکتبال روبه رو شوند. ظاهرا 
ان.بی.ای قصد ندارد به صورت مجزا قانونی علیه این نفرات 
تصویب کند و آنها قرار است بر اساس قوانین ایالت خودشان، 
در مورد واکســن تصمیم بگیرند. این قوانین در بسیاری از 
ایالت ها متفاوت هستند. برای مثال برخی از بازیکنانی که 
حاضر به زدن واکسن نشده اند، در برخی ایالت ها اصال اجازه 
بازی ندارند اما می توانند در برخی تقاط دیگر به میدان بروند. 
البته بازی آنها در ایاالت دیگر هم مستلزم قوانین خاصی است. 
برای مثال آنها باید در همه پروازها جدا از سایر بازیکنان قرار 
بگیرند، در رختکن همراه آنها نباشند و هیچ نوع برخوردی را 
هم با هواداران تجربه نکنند. درصد زیادی از ستاره های بزرگ 
ان.بی.ای و نفراتی مثل لبران جیمز و ستفن کری، واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند اما کایری اروینگ، سرشناس ترین 
ستاره ای به شــمار می رود که قبول نکرده واکسن بزند. در 
مواقعی شبیه به این بیشتر مشخص می شود که چرا بازیکنی 
مثل کایری با وجود همه استعدادهای فنی فوق العاده ای که 
دارد، پیشرفت نمی کند. او اساســا از این قابلیت برخوردار 
بوده که به یکی از بزرگ ترین ســتاره های دنیای بسکتبال 
تبدیل شود اما تا امروز اصال نتوانسته موفقیت فردی بزرگی 
را جشن بگیرد. باشگاه بروکلین نیز که باشگاه پرستاره ای در 
ان.بی.ای به شمار می رود، واکنش خاصی به ماجرای اروینگ 
داشته است. آنها اعالم کرده اند که امکان فسخ قرارداد با این 
بازیکن و ترید شدن او هم وجود خواهد داشت. اگر اروینگ 
به تیم دیگری ترید شــود، حتی احتمال بازنشستگی او هم 
وجود خواهد داشــت. چراکه این بازیکن قصد ندارد برای 
هیچ تیم بسکتبال دیگری به میدان برود. به هر حال شرایط 

برای کایری به شدت سخت و پیچیده به نظر می رسد و او در 
روزهای اخیر آماج حمالت مخالفان شــده است. بسکتبال 
ان.بی.ای در سال های گذشته تالش کرده تا همسو با مردم 
قدم بردارد. وقتی ماجرای قتل بی رحمانه جرج فلوید توسط 
پلیس آمریکا اتفاق افتاد، آنها پیش قدم شــدند و مدام علیه 
این بی عدالتی موضع گرفتند. حاال امــا برخی از این نفرات 
مسئولیتی که با واکســن زدن در مسیر سالمتی افراد دیگر 
دارند را زیر پا گذاشته اند. اتفاقی که گفته می شود یک لطمه 
بزرگ به کاراکتر رقابت های ان.بی.ای خواهد زد. با این روند 
کایری و دیگران باید حتی خودشــان را برای هو شــدن در 
دیدارهای مختلف آماده کنند. شکیل اونیل چهره اسطوره ای 
تاریخ بسکتبال ان.بی.ای اخیرا اعالم کرده که اگر با کایری 
اروینگ هم تیمی بود به خاطر این رفتار کایری بدون درنگ 

این تیم را ترک می کرد.

آریا رهنورد

برخالف فوتبــال ایران که حاال بــه یکی از 
نسل های طالیی اش رسیده اســت، هواداران 
فوتبال در کره جنوبی به تیم فعلی شان چندان 
امیدوار به نظر نمی رسند. کره برخالف گذشته، 
یک تیم کهکشانی نیست اما همچنان چند ستاره 
مهم و کلیدی را در اختیار دارد که ممکن است 
در آزادی برای تیم ملی دردســر درست کنند. 
ستاره های تیم اسکوچیچ روز سه شنبه، باید به 
شدت مراقب این 6 ستاره باشند. بازیکنانی که در 
یک لحظه غفلت، ممکن است شرایط را به سود 

تیم ملی کره جنوبی تغییر بدهند.
سون هیونگ مین

در سیستم چهار، دو، سه، یک بنتو برای تیم 
ملی کره جنوبی، »سون هیونگ مین« پشت سر 
مهاجم نوک به میدان مــی رود. بازیکنی که در 
تاتنهام یک وینگر است. سون بدون هیچ شک 
و تردیدی مهم ترین ســتاره این نســل فوتبال 
کره جنوبی و یکی از بهترین فوتبالیســت های 
تاریخ قاره آسیا به حســاب می آید. او عملکرد 
فوق العاده ای در ترکیب تاتنهام داشته و در این 
چند سال همواره یکی از بهترین مهره های لیگ 

برتر انگلیس بوده است. سون در اولین سال های 
بازی برای تیم ملی کره جنوبی، همیشــه با این 
اتهام روبه رو بود که به اندازه کافی برای کشورش 
تالش نمی کند اما به مرور زمان ثابت شد که او با 
همه وجود برای تیم ملی کره جنوبی به میدان 
می رود. سون حاال بازوبند کاپیتانی کره ای ها را 
هم در اختیار دارد. اگر گل حساس او در آخرین 
دقایق مسابقه قبلی با سوریه نبود، کره ای ها دو 
امتیاز دیگر را هم از دست می دادند اما درخشش 
ســون مانع این اتفاق شــد. او تا امروز چند بار 
روبه روی تیم ملی ایران به میدان رفته اما تا کنون 
موفق به باز کردن دروازه تیم ملی نشــده است. 
این یک طلسم بسیار بزرگ برای سون به شمار 
می رود. بازیکنی که می خواهد به هر قیمتی در 

جدال این هفته از این طلسم عبور کند.
هوانگ اوی جو

تک مهاجم ۲9 ســاله تیم ملی کره جنوبی، 
یکی از نفرات آماده این روزهای این تیم به شمار 
می رود. هوانگ که زمانی برای گامبا اوزاکا توپ 
می زد، حاال در ترکیب بوردوی فرانسه به میدان 
می رود و یکی از نفرت فیکــس و موثر این تیم 
فرانسوی نیز هست. او فصل گذشته ۱۲ گل برای 
بوردو به ثمر رسانده و این فصل هم تاکنون در 6 

مسابقه، توانسته سه بار برای این باشگاه گل زنی 
کند. در 6 تقابل اخیر با ایران، کره جنوبی فقط 
یک گل به ثمر رســانده و آن یک گل را هوانگ 
وارد دروازه تیم ملی ایران کرده است. او تا امروز 
در مجموع ۱4 گل ملی در کارنامه دارد. هوانگ 
مهاجم بسیار فیزیکی و خطرناکی به نظر می رسد 
و مدافعان تیم ملی بایــد در همه دقایق، مراقب 

او باشند.
هوانگ هی  چان

او یکی از دو ستاره فعلی ترکیب کره جنوبی 
است که در لیگ برتر انگلیس توپ می زند. هوانگ 
که در همه رده های سنی برای تیم ملی کره جنوبی 
بازی کرده، چهار سال در عضویت باشگاه رد بول 
سارلزبورگ قرار داشته اســت. او دو فصل هم در 
الیپزیش به میدان رفت و در شــروع این فصل با 
پیشنهاد باشگاه وولورهمپتون روبه رو شد. هوانگ 
خیلی زود توانســته در تیم جدیدش جا بیفتد و 
نمایش های ایده آلی در فوتبال انگلیس داشــته 
باشد. هی چان تا امروز در این فصل پنج بار برای 
نارنجی ها به زمین مســابقه رفته و سه بار موفق 

به گل زنی برای گرگ های لیگ برتر شده است.
جونگ  و  و یونگ

برخالف چند ستاره قبلی، او در فوتبال اروپا 
توپ نمی زند و اساسا ستاره ای با شهرت جهانی 
نیست. جونگ اما بعد از چندین فصل بازی برای 
باشگاه السد، شناخت بسیار خوبی از فوتبال غرب 
آســیا دارد. او چندین بار هم روبه روی تیم های 
ایرانی قرار گرفته و به همین خاطر، در این مسابقه 

مهره مهمی برای کره ای ها خواهد بود. باشگاهی 
مثل السد که معموال فرصت زیادی به مهره های 
خارجی نمی دهد و خیلی زود به همکاری با آنها 
پایان می دهد، در این چند ســال همواره به وو 
یونگ اعتماد داشــته است. جونگ یک هافبک 
میانی با پاس های بســیار دقیق، بازی منظم و 

نمایش های مطمئن به شمار می رود.
کیم مین جائه

با اینکه فقط ۲4 ساله است اما هواداران فوتبال 
در کره جنوبی او را »هیوال« صدا می زنند. مهدی 
طارمی و سردار آزمون، کار سختی برای رویارویی 
با این مدافع سرسخت خواهند داشت. مدافعی 
که به خصوص روی هوا، بازیکن بسیار توانمندی 

به نظر می رسد. مین جائه از شروع این فصل در 
ترکیب فنرباغچه توپ می زند و یک مهره بسیار 

ثابت برای این تیم است.
کیم یونگ گئون

۱۱ ســال بازی برای تیم ملی کره جنوبی، از 
او یک ستاره بسیار پرتجربه ساخته است. کیم 
بهترین سال های فوتبالش را در سوپرلیگ چین 
سپری کرد و با دستمزدی سنگین، در ترکیب 
گوانگجو قرار گرفت. او از دو سال قبل، به باشگاه 
گامبا اوزاکا در فوتبال سامورایی ها ملحق شده و 
حاال در این تیم هم یک مهره ثابت اســت. نکته 
مهم در مورد سبک بازی این ستاره، هوش بسیار 

باالی او خواهد بود. 

به دنبال ابتالي ستاره ان بي اي به کرونا

جنجالی به نام واكسن

6 ستاره ای که باید در آزادی مراقب شان باشیم

هيوالهای جيبی

فهرست نهایی توپ طال، 
غایبان سرشناسی هم دارد. 

بازیکنانی که شایستگی 
الزم برای قرار گرفتن در 
این فهرست را داشتند. 

مهم ترین نام این فهرست 
شاید فدریکو کیه زا باشد. 

بازیکنی که در این سال 
میالدی 17 گل و پاس گل 

داشته و هم در یووه و هم در 
تیم ملی ایتالیا، یک ستاره 

کلیدی بوده است
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