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 ابهام دوباره حضور جهانفكريان 
در المپيك

پس از اینکه مشخص شد پریسا جهانفکریان 
دختر وزنه بردار ایران سهمیه المپیک گرفته، اعالم 
کرد تحت عمل جراحی قرار گرفته است، مسئله ای 
که اعزام او به المپیک را در هالــه ای از ابهام قرار داد 
و ســفرش به توکیو را منوط به تایید سالمت این 
ورزشکار به منظور شرکت در مسابقات کرده است. 
سیداشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون پزشکی 
ورزشی در رابطه با آخرین وضعیت جهانفکریان، 
عنوان کرد:»هم اکنون این ورزشکار در حال انجام 
معاینات پزشــکی از سوی فدراســیون پزشکی 
ورزشــی اســت و معاینات وی هنوز نهایی نشده 
است. ورزشکار باید تحت معاینات پزشکی از سوی 
پزشکان معتمد فدراسیون پزشکی ورزشی قرار گیرد 
و به طور حتم پزشک معالج وی که عمل جراحی را 
انجام داده نیز نظر پزشکی خود را ارائه می کند.« وي 
افزود:»در مجموع عالوه بر نظر تخصصی پزشک 
معالج ورزشــکار که وی را تحت عمل جراحی قرار 
داده، نظــرات تخصصی پزشــکان معتمد ارتوپد 
فدراسیون پزشکی ورزشی به کمیته ملی المپیک 
جهت تصمیم گیری به منظور اعزام ورزشــکار به 
المپیک توکیو ارسال می شود.« اردیبهشت با اشاره 
به اینکه معاینات پزشــکی صورت گرفته از سوی 
فدراسیون پزشکی ورزشی روند چند ایستگاهی 
است، خاطرنشان کرد:»معاینات عمومی، معاینات 
قلب و عروق، معاینات تخصصی ارتوپدی، آزمایشات، 
مشاوره روانشناســی، تغذیه و... برای ورزشکار در 
دســتور کار قرار دارد که فرآیند زمان بری است اما 
امروز )دیروز( معاینات ورزشکار به پایان می رسد 
و پس از آن نظر پزشکی به دســت آمده در رابطه با 
معاینات به کمیته ملی المپیک ارسال می شود تا 
در رابطه با اعزام ورزشکار به منظور انجام مسابقات 

تصمیم گیری شود.« 
    

 احتمال مبارزه کيانی و کيميا 
در توکيو

بر اساس قوانینی که فدراسیون جهانی تکواندو 
برای قرعه کشی مسابقات در تورنمنت های مختلف 
به خصوص بازی هــای المپیک تدویــن و اعالم 
کرده، قرعه کشی بر اســاس جایگاه تکواندوکاران 
در رنکینگ ماه قبل از برگزاری مســابقات انجام 
خواهد شد و تکواندوکارانی که جایگاه بهتری در این 
رده بندی داشته باشند، در دورهای اول و دوم با قرعه 
مناسب تری مواجه خواهند شد. بر همین اساس سه 
تکواندوکاران ایران در سی و دومین دوره بازی های 
المپیک رقبای خود را شناختند. در این بین ناهید 
کیانی که وزن خود را برای حضــور در رقابت های 
انتخابی تغییر داد و در وزن ۵۷- کیلوگرم رنکینگ 
باالیی ندارد با ســید ۱۷ در جدول حضور خواهد 
داشت. نکته مهم اینکه کیمیا علیزاده تکواندوکاری 
که دوره قبل برای ایران به نشان برنز دست پیدا کرد 
از تیم پناهندگان فدراسیون جهانی و با رنکینگ ۱۶ 
در این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت. اگر اتفاقی 
خاصی رخ ندهد و تغییری در رنکینگ ایجاد نشود، 
کیانی و علیزاده دور نخست به مصاف هم خواهند 
رفت و برنده مبارزه دو ایرانــی، دور دوم به مصاف 

»جید جونز« نفر یک رنکینگ مي رود. 
    

FIVB ترکيب ايران را معرفي کرد
تیم ملی والیبــال ایران رقابت هــای خود در 
المپیک توکیو را از دوم مرداد در بازی مقابل لهستان 
آغاز خواهد کــرد. برای حضور در این مســابقات 
۱۲ بازیکن حق شــرکت دارند و سایت فدراسیون 
جهانی والیبال ترکیب ۱۲ نفره تیم  ملی ایران برای 
المپیک توکیو را منتشر کرد. به این ترتیب سعید 
معروف و جواد کریمی )پاســور(، محمد موسوی، 
مســعودغالمی و علی اصغر مجرد )سرعتی زن(،  
میالد عبادی پور، میثم صالحی و مرتضی شریفی 
)دریافت کننده(، امیر غفور و صابر کاظمی )پشت 
خط زن( و آرمان صالحی و مهدی مرندی )لیبرو( 
در المپیک تیم ملي را همراهي مي کنند.  تا پیش 
از آغاز مسابقات امکان تغییر در لیست وجود دارد 
اما با توجه به پایان مهلت قانونی ایران لیست خود 
را به فدراسیون جهانی ارسال کرد. امیر خوش خبر، 
سرپرست تیم ملی، ضمن اعالم فهرست تیم ملی 
یادآور شد:»تیم ها تا ساعت هشت شب ۲۲ جوالی 
)۳۱ تیر( فرصت دارند که در صورت نیاز با دو تعویض 
پزشکی در لیست ۱۲ نفره خود تغییر ایجاد کنند.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شــرایط لیگ برتــر هفته به 
هفته بغرنج تــر و نگران کننده تر 
می شود. در هفته بیست و ششم 
هم، ماجراهــای عجیب و غریب 
زیادی داشتیم. فوتبال در ایران 
آنقدر به جنــگ اعصاب تبدیل 
شده که نزدیک شدن لیگ برتر به 
هفته های پایانی، اصال خبر بدی 
به شمار نمی رود! شاید خیلی ها 
ترجیح می دهند که این لیگ هرچه 
زودتر به پایان برسد و این جنگ 
اعصاب هم تمام شود. با این حال 
با هر اتفاقی در چند هفته آخر در 

باال و پایین جدول، باید در انتظار 
جنجال ها و اعتراض های بزرگی 
باشیم. حاشیه هایی که دیگر به 
بخشی از متن فوتبال ایران تبدیل 

شده اند! 
    

بزن بهادری به نام شهاب
عجیب ترین شــخصیت این هفته 
لیگ برتر بدون تردید شهاب گردان بود. 
شهاب برای لحظاتی فراموش کرد که 
یک گلر است و ناگهان در نقش بروس لی 
فرو رفت. او پــس از اخراج زودهنگام از 
زمین، داور و تمام چهره های حاضر در 
مســابقه را یک دور کتک زد و سپس از 
زمین بیرون رفت. شاید گردان به باور 

خودش، کار جالبی کرده اما حاال باشگاه 
ذوب در حساس ترین روزهای ممکن 
و در جنگ بقا، گلــر گرانقیمتش را به 
راحتی از دست داده است. شهاب فعال تا 
اطالع ثانوی از همه فعالیت های فوتبالی 
محروم شــده و بعید است محرومیتی 
کم تر از چهار مــاه را تجربه کند. البته 
کاری که او انجام داد در بعضی از کشورها 

حتی حبس هم دارد! 
مشورت را کنار بگذارید

نه فقط در مســابقه ذوب و سایپا، 
بلکه در بســیاری از نبردهای فوتبال 
ایران »مشورت« طوالنی گروه داوری، 
تبدیل به یک مساله جنجال ساز شده 
است. درست وقتی که دنیا با کمک داور 

ویدئویی، مشکالت را به حداقل رسانده 
و به قضاوت بازی ها سروشکل بهتری 
بخشیده، در ایران گروه داوری حتی از 
سیستم رادیویی استاندارد هم برخوردار 
نیستند و برای گرفتن تصمیم های مهم، 
دقایقی طوالنی با هم مشورت می کنند. 
این موضوع در درجه اول به فقدان اعتماد 
به نفس داور برای گرفتن تصمیم های 
مهم و در درجه دوم، به آموزش نادرست 
داورها در فوتبال ایران مربوط می شود. 
هرچه که هست، این اتفاق حاال یکی از 

عوامل مهم جنجال در لیگ برتر است.
 یک لحظه بیدار شو 

آقای گزارشگر! 
بهترین شــغل دنیا را بدون شــک 

جوادخان خیابانــی دارد. مردی که از 
تلویزیون دستمزد می گیرد تا کسری 
خوابش را پشت میکروفون جبران کند. 
تصور کنید تیم های بزرگی مثل استقالل 
و تراکتور به مصاف هــم رفته اند، بازی 
تا اواسط نیمه دوم با تساوی بدون گل 
دنبال می شود، مهدی قایدی در عمق 
دفاع حریف توپ را به دست می آورد و 
آن را از باالی سر محمدرضا اخباری عبور 
می دهد اما در تک تک این دقایق، صدایی 
از جواد خیابانی به گوش نمی رسد. طبق 
معمول، او یا خوابیده و یا مشغول انجام 
کار دیگری است. آقا جواد البته در نهایت 
به خــودش زحمت می دهــد و پس از 
آن که توپ کامال از خط دروازه عبور کرد، 
جمالتی مثل »یه موقعیت... و گل« را به 
زبان می آورد. تا همین حد هم راضی به 

زحمت نبودیم برادر! 
به این فوتبال بخندید

ایــن روایت را هم از دســت ندهید 
که کشور مدعی »کمک به قطر« برای 
میزبانی جام جهانی ۲0۲۲، این روزها 
حتی امنیت جانی ناظران داوری اش را 
هم تامین نمی کند! در جریان مسابقه 
پیکان و ســپاهان، برق ورزشگاه قطع 
شد و ناظر داوری مسابقه علی خسروی، 
در آسانسور گیر افتاد. خوشبختانه پس 
از دقایقی نســبتا طوالنی، در آسانسور 
باالخره باز شد اما مسابقه به این دلیل 
عجیب و باورنکردنی، با تاخیر خاصی 
ادامه پیدا کرد. در همین مسابقه، گل 
تساوی ســپاهان کامال آفساید به نظر 
می رسید اما کمک داور با وجود نزدیکی 
به صحنه، گل را سالم اعالم کرد. جالب 
اینکــه همین هفته قبــل محمدرضا 
خلعتبری از »خندیدن« به اشتباهات 
داوری و تالش برای قهرمان کردن یک 
تیم خاص صحبت کرده بود. نمی دانیم 
خلعت هنوز مشــغول خندیدن است 

یا نه! 
قول عذرخواهی داور به مربی!

ســیروس پورموســوی پــس از 
مســابقه این هفته تیمــش، مدعی 
شــد که داور مســابقه قول داده در 

پایان بــازی از او »عذرخواهی« کند! 
اینکه داورها به طــور کلی در فوتبال 
ایــران ممنوع المصاحبه هســتند و 
نمی توانند به ماجراهای بازی واکنش 
نشــان بدهند، بماند. اگــر واقعا داور 
چنین حرفی به پورموسوی زده باشد، 
ثابت کرده که هنوز ســزاوار قضاوت 
در لیــگ برتر ایران نیســت. در هیچ 
نقطه ای از کره زمین، داور یک مسابقه 
فوتبال به یکی از مربیان دو تیم قول 
عذرخواهی نمی دهد. اصال مگر قتلی 
 صورت گرفته که پــای عذرخواهی 

صورت باشد.
کیفیت پخش، فاجعه!

ورزشــگاه فوالد آره نــا یکی از 
بهترین استادیوم های فوتبال ایران 
اســت اما کیفیت پخش تلویزیونی 
بازی ها در این اســتادیوم، حتی از 
کیفیت دوربین موبایل هم ضعیف تر 
به نظر می رسد. رسانه ملی که حاضر 
نیســت حق پخش فوتبال را بدهد، 
کاش الاقل بخشــی از بودجه چند 
هزار میلیــاردی اش را صرف خرید 
دوربین هــای بهتــر و تجهیــزات 
مناسب تر برای ارسال تصاویر کند. 
این چیزی که ما در صفحه تلویزیون 
تماشــا می کنیم، اصال شباهتی به 
یک زمیــن فوتبال نــدارد و حتی 
بازیکن ها در آن به زحمت مشخص 

هستند.

روایت هایی استثنایی از هفته بیست و ششم لیگ برتر

برق نیست، کتک هست! 

اتفاق روز

چهره به چهره

همان طور کــه انتظار می رفت، مســابقه با 
کلمبیا در نیمه نهایی کوپــا اصال جدال راحتی 
برای آرژانتینی ها نبود. آنهــا خیلی زود با پاس 
لئو مسی و ضربه تمام کننده الئوتارو مارتینز، به 
گل رسیدند اما کلمبیا توانست در نیمه دوم، کار 
را به تساوی بکشاند. از آن جایی که در کوپا خبری 
از وقت های اضافه نیســت، مسابقه مستقیما به 
ضربات پنالتی رفــت. در جریان بازی، آرژانتین 
کامال سوار بر مســابقه بود و عملکرد به مراتب 
بهتری از حریف داشــت. لئو مســی یک بار تیر 
دروازه را به لرزه درآورد و یک موقعیت فوق العاده 
هم با ضربه بد الئوتارو از دســت رفت. در چنین 
شرایطی، رسیدن به پنالتی ها خبر خوبی برای 
آرژانتین نبود اما ستاره های آلبی سلسته در این 

ضربات، خودی نشان دادند تا راه شان را به طرف 
فینال هموار کنند. مــرد اول پنالتی ها برای این 
تیم، »امیلیانو مارتینز« بود. سنگربانی که موفق 
شد »سه ضربه« پنالتی را از کلمبیایی ها بگیرد. 
جالب اینجاست که هر سه ضربه نیز به یک نقطه 
تکراری زده شدند. از بین آرژانتینی ها هم، تنها 
رودریگو دی پائول بود که نتوانســت ضربه اش 
را به گل تبدیل کند. نمایش رویایی مارتینز در 
پنالتی ها، آرژانتین را حریــف برزیل در فینال 
کوپا کرد. حاال این کشور پس از سال ها صاحب 
یک گلر مطمئن شده است. سنگربانی که همین 
امسال آرسنال تصمیم به فروش اش گرفت و در 
استون ویال، خودی نشان داد تا به دروازه تیم ملی 
کشورش برسد. او البته تنها ستاره تیمش در این 

نبرد نبود. لئو مسی مثل همیشه شاهکار کرد و 
بارها خط دفاعی حریف را بــه زحمت انداخت. 
لئو به تنهایی موجب شد که »۶ بازیکن« کلمبیا 
از داور کارت زرد بگیرند. او در شروع نیمه دوم با 
یک تکل خشن روبه رو شد و با همان پای زخمی 
و خون آلود به مسابقه ادامه داد. حاال دیگر تمام 
آنهایی که می گفتند لئو با همه وجود برای تیم 
ملی کشورش بازی نمی کند، به اشتباه شان پی 
بردند. مسی با چهار گل و پنج پاس گل، با اختالف 
بسیار زیاد بهترین بازیکن کوپا بوده است. اگر او 
بتواند این جام را به دســت بیاورد، شانس بسیار 
زیادی برای بــردن توپ طــالی هفتم خواهد 
داشت. رسیدن به فینال کوپا، هرگز تجربه ای دور 
از دسترس برای آرژانتینی ها به شمار نمی رود. 
آنها در چهار دوره از ۶ دوره اخیر کوپا، در فینال این 
جام به میدان رفته اند و البته در هر چهار مسابقه 
شکست خورده اند! آرژانتین در این فینال ها دو بار 
به برزیل و دوبار هم به شیلی باخته است. آخرین 

تجربه قهرمانی آنها در این جام به سال ۱99۳ و 
شکســت دادن مکزیک در فینال برمی گردد. 
در حقیقت آلبی سلســته در ۲8 سال گذشته، 
هرگز نتوانسته روی سکوی اول جام ملت های 
آمریکای جنوبی قرار بگیرد و حاال می خواهد از 
این طلســم بزرگ عبور کند. این کشور در تمام 

تاریخش، تنها یک بار توانسته برزیل را در فینال 
کوپا شکست بدهد. آنها در سال ۱9۳۷ با غلبه بر 
رقیب همیشگی، قهرمان این جام شدند. برای 
لئو و هم تیمی ها، این یک فرصت تاریخی است. 
کاپیتان آرژانتیــن، بی صبرانه برای بردن اولین 

جام ملی اش تالش می کند.

آریا طاری

اگر پس از تساوی برابر لهستان در هفته دوم دور گروهی جام 
ملت ها، یک نفر پیش بینی می کرد که همین اسپانیای کم رمق 
بتواند تا نیمه نهایی باال برود و به معنای واقعی کلمه تیم ملی مثل 
ایتالیا را به زنجیر بکشد، محال بود این ماجرا را باور کنید. اسپانیا 
اما قدم به قدم در یورو بهتر شد و برابر آتزوری آنقدر فوق العاده کار 
کرد که لئوناردو بونوچی از این مسابقه به عنوان »سخت ترین 
مسابقه زندگی «اش نام برد. نمایش الروخا در این نبرد، فراتر از 
حد انتظار بود. هرچند که بدشانسی در ضربات پنالتی، در نهایت 

سد راه رسیدن این تیم به فینال جام ملت ها شد.
دنی اولمو؛ شبیه 28 ساله ها!

بدون تردید اولمو یکی از بهترین مهره های اسپانیا در یورو 
بود. ستاره ای که در ۲۳ سالگی، با چنان مهارت و تسلطی فوتبال 
بازی می کرد که انگار چندمین تورنمنت مهم ملی اش را پشت 
سر می گذارد. به جز یک پاس گل عالی روبه روی ایتالیا، اولمو در 
سایر مسابقات جام هم عملکردی درخشان داشت. تنها اتفاق 
نگران کننده برای پدیده جوان فوتبال اســپانیا، از دست دادن 

ضربه پنالتی در دیدار نیمه نهایی بود. او باز هم به سبک مسابقه با 
سوئیس، تصمیم گرفت ضربه اش را به باالی دروازه بزند اما توپ 
این بار بیش از حد ارتفاع داشت. شــاید خیلی ها از این به بعد، 
عملکرد دنی در یورو ۲0۲0 را با همین پنالتی به یاد بیاورند اما او 

حقیقتا تورنمنت درخشانی را پشت سر گذاشت.
پدری گونزالس؛ اینیستای دوم

قبل از شــروع جام، هیچ کس تصور نمی کرد »پدری« به 
چنین عضو ثابت و تغییرناپذیری در ترکیب تیم ملی اسپانیا 
تبدیل شود. او یک جام شــگفت انگیز را پشت سر گذاشت. 
هافبک جوان بارسا که این فصل بیشــتر از هر مهره دیگری 
برای تیم کومان بازی کرده بود، نظر مثبت انریکه را نیز جلب 
کرد و در تک تک دیدارهای یورو به صورت ثابت برای تیم ملی 
کشورش به میدان رفت. او در مسابقه با ایتالیا ۶۷ پاس داد که 
۶۵ تای شان صحیح و سالم به مقصد رسیدند! نمایش پدری 
آنقدر فوق العاده بود که ســرمربی تیم حتی پس از شکست، 
زمان را برای ستایش اش از دست نداد. انریکه دست روی این 
نکته گذاشت که پدری در ۱8 سالگی حتی از آندرس اینیستا 

در ۱8 سالگی بهتر است! 

آلوارو موراتا؛ هم فرشته و هم شیطان! 
موراتا در یورو، روزهای به شــدت عجیبی را پشــت سر 
گذاشت. او موقعیت های گل زیادی را از دست داد و در عین 
حال، گل های مهمی را هم برای کشورش به ثمر رساند. شاید 
همین مســابقه با ایتالیا به تنهایی چکیده یورو برای آلوارو 
باشد. جایی که او به عنوان مهره تعویضی وارد زمین مسابقه 
شد، گل تســاوی را به زیبایی زد و بازی را به وقت های اضافه 
برد اما در ضربات پنالتی، بدترین ضربــه ممکن را به طرف 
دروازه ایتالیا زد. موراتا که می توانست قهرمان تمام اسپانیا 
باشــد، حاال یکی از مقصران بزرگ شکست به شمار می رود. 
پنالتی او آنقدر کم رمق بود کــه دوناروما برای مهارش اصال 

به دردسر نیفتاد.
اونای سیمون؛ یک سیو کافی نبود

انتخاب اونای سیمون به جای داوید دخیا در این تورنمنت، 
بازخوردهای زیادی در اسپانیا داشت. با این حال لوئیز انریکه 
بیشتر از هر چیزی به تغییر نسل در اســپانیا فکر می کند و 
انتخاب این گلر جوان هم به همین خاطر بوده است. ویژگی 
مهم دیگر اونای، تبحرش در پنالتی گرفتن است. تبحری که 
در داوید دخیا دیده نمی شود. ســیمون این بار هم عملکرد 
بدی در پنالتی ها نداشت و توانست اولین ضربه پنالتی حریف 
را به خوبی مهار کند. بدون شک اگر اولمو پنالتی اش را خراب 
نمی کرد، اســپانیا با روحیه ای که از همین سیو گرفته بود، 

شانس ایده آلی برای بردن بازی داشت.

18 ماه دیگر می بینیم تان! 
بسیاری از مهره های سابق تیم ملی اسپانیا پس از این نتیجه، 
به حمایت از تیم شان پرداختند. یکی از آنها آندرس اینیستا بود 
که از عملکرد تیم ملی کشورش در یورو تمجید کرد. جالب ترین 
حمایت اما مربوط به کارلس پویول بود. پــس از پایان ضربات 
پنالتی دیدار نیمه نهایی، پویول در توئیتی خطاب به ایتالیایی ها 
نوشت:»۱8 ماه دیگر می بینیم تان!« پویول از همین حاال وعده 

انتقام از آتزوری در جام جهانی قطر را به زبان آورد.
قانون پنالتی را عوض کنید! 

واکنش جرارد پیکه به این مسابقه هم در نوع خودش جالب 
بود. او در کنار تحسین ستاره های اسپانیا، از فیفا درخواست کرد 
که قانون پنالتی ها در فوتبال را تغییر بدهد. پیکه مدعی شد که 
بر اساس آمار، بیشتر وقت  ها تیمی که پنالتی اول را می زند، برنده 
این ضربه ها می شود و به همین خاطر، پنالتی ها در فوتبال باید به 
صورت یکی در میان نواخته شوند تا یک تیم مجبور نباشد دائما 

ضرباتش را زودتر بزند.
اعتبار برای لوچو  

یورو ۲0۲0 به اعتبار مربیگری لوئیس انریکه اضافه کرد. او با 
یک نسل تازه و یک ترکیب جوان، کاری را انجام داد که غول هایی 
مثل فرانسه و آلمان قادر به انجا مش نبودند. رسیدن به نیمه نهایی 
با این تیم، حتی از تصورات اولیه هواداران فوتبال در اسپانیا هم 
بهتر بود. حاال لوچو با اعتماد به نفس بیشتری این تیم را مهیای 

حضور در جام جهانی خواهد کرد.

لئو و امیلیانو، آرژانتین را فینالیست کردند

پای زخمی، دست ناجی! 

چند نکته درباره غافلگیرکننده ترین تیم جام

بازنده های دوست داشتنی! 

عجیب ترین شخصیت این 
هفته لیگ برتر بدون تردید 

شهاب گردان بود. شهاب 
برای لحظاتی فراموش کرد 

که یک گلر است و ناگهان 
در نقش بروس لی فرو رفت. 
او پس از اخراج زودهنگام 

از زمین، داور و تمام 
چهره های حاضر در مسابقه 
را یک دور کتک زد و سپس 

از زمین بیرون رفت
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