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هدف طاليي دختر تاريخ ساز 
وزنه برداري

يكتا جمالي دختر 16 ساله وزنه برداري ايران 
كه توانست در نخســتين تجربه  بين المللي اش 
در مســابقات قهرماني جوانان جهان با كســب 
نخستين مدال بانوان در سطح جهاني تاريخ سازي 
كند، حاال هدف بزرگ تري را در سر مي پرواند. او 
قصد دارد روزي فاتح ســكوي قهرماني المپيك 
باشــد. جمالي درباره سطح مســابقات و اينكه 
فكرش را مي كــرده بتواند تاريخ ســازي كند، 
گفت:»مسابقات در ســطح بااليي برگزار شد و 
در كل شــاهد رقابت هاي خوبــي بوديم. برخي 
وزنه بــرداران با هم رقابت نزديكي داشــتند كه 
جذابيت مسابقات را بيشتر مي كرد. من هميشه 
به مــدال آوري فكر مي كــردم و اينكــه بتوانم 
نخستين مدال را براي وزنه برداري ايران كسب 
كنم، از آرزوهايم بود. براي اين هدف سه ماه دور از 
خانواده و در اردوي تيم ملي بودم. اين شرايط واقعا 
سخت بود ولي در ورزش حرفه اي بايد اين شرايط 
را بپذيري. در نهايت هم كه به هدفم رســيدم و 
توانستم در جهاني به مدال برسم. حاال هم هدفم 
را طالي المپيك قرار داده ام. نمي دانم اين اتفاق 
در كدام المپيك مي افتد اما حتما يك روز به اين 
هدف مي رسم.« او در خصوص اينكه مي توانست 
وزنه هاي ســنگين تري را هم باالي ســر ببرد، 
افزود:»وزنه هايي كه من زدم خيلي برايم سبك 
بود. حتي مي توانستم در اين مسابقات ركورد هم 
بزنم. اما اولويت ما كسب سه مدال بود و بر اساس 
آن پيش رفتم. در هر حال از نتيجه اي كه كسب 
كردم راضي هستم و مطمئنم در آينده مي توانم 

وزنه هاي بيشتري را مهار كنم.«
    

 حضور هندبال بانوان 
در قهرماني آسيا

پس از دعوت كنفدراســيون هندبال آســيا از 
تيم هاي  ملی بانوان كشــورها مبنی بر ثبت نام در 
رقابت هــای قهرمانی زنان آســيا در كره جنوبی، 
فدراسيون هندبال ايران با ارسال نامه ای به صورت 
رسمی جهت شركت در اين رقابت ها ثبت نام كرد. 
اين رقابت ها از 24 شــهريور تا سوم مهرماه 1400 
برگزار خواهد شــد و در صورت حضور 12 تيم در 
اين مسابقات، 6 تيم برتر اين رقابت ها جواز حضور 
در مسابقات قهرمانی زنان جهان 2023 را كسب 
خواهند كرد. در غير اين صورت و حضور كم تر از 12 
تيم، سهميه آسيا پنج تيم خواهد بود. پاكدل رييس 
فدراسيون هندبال در اين خصوص گفت:»پس از 
بررسی ها، با وجود هزينه ها و محدوديت ها، تصميم 
گرفتيم از اين فرصت برای رشــد و توسعه هندبال 
بانوان كشورمان استفاده كنيم و با مشخص شدن 
زمان و مكان اين رقابت ها و اعالم رسمی زمان ثبت 
نام، آمادگی خود را برای شركت در قهرمانی آسيا به 
صورت رسمی اعالم كرديم. چراكه نمی خواستيم 
اين شــانس را از دختران ارزشــمند هندباليست 

كشورمان بگيريم.« 
    

 سه تورنمنت براي 
تركيب جهاني كشتي

تيم ملي كشتي آزاد با تركيب كامل و تيم ملي 
كشتي فرنگي با پنج سهميه خود را آماده حضور در 
المپيك توكيو مي كنند. اما با اين حال هنوز تكليف 
تركيب اين تيم ها به صورت كامل مشخص نشده 
است. كادرهاي فني كشتي آزاد و فرنگي در برخي 
اوزان با برگــزاري انتخابــي درون اردويي تكليف 
نماينده المپيكي را روشــن كرده اند ولي در برخي 
اوزان تكليف در تورنمنت هاي بين المللي مي شود. 
از طرفي اين شرايط درباره مسابقات قهرماني جهان 
كه روزهاي 10 تا 18 مهر بــه ميزباني نروژ برگزار 
مي شود نيز صدق مي كند. بعد از برگزاری جام تختی 
كه مرحله اول و اصلی انتخابی برای معرفی نفرات 
اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان بود، كادرفنی 
در نظر دارد با اعزام كشتی گيران به چند تورنمنت 
بين المللی تصميم نهايی خود را در باره كشتی گيران 
حاضر در مســابقات نروژ اعالم كند. بر اين اساس 
كشتی فرنگی در مسابقات وهبی امره تركيه روزهای 
28 تا 30 خرداد حضور پيدا می كند. تيم ملی كشتی 
آزاد نيز در جام علی اف روسيه شركت خواهد كرد. 
جام علی علی اف روزهای چهار تا 6 تيرماه در شهر 
كاسپيسك جمهوری داغستان روسيه برگزار می 
شود. البته آزادكاران كشورمان تيرماه در جام ياشار 
دوغو نيز شركت می كنند كه تركيب تيم ملی در اين 

جام هنوز مشخص نشده است .

منهای فوتبال

آریا رهنورد

به چند دليل ســاده، به سرنوشت 
تيم ملی در اين مرحله از مقدماتی جام 
جهانی اميدواريــم. اول از همه اينكه 
تيم بســيار خوبی را در اختيار داريم. 
تيمی كه سرشــار از تجربه بين المللی 
است. در اين تيم، بهترين بازيكن ليگ 
روسيه و موثرترين بازيكن ليگ پرتغال 
ديده می شوند. در اين تيم، يك ستاره 
ليگ برتری و يك ســتاره تازه صعود 

كرده به ليــگ برتر حضــور دارند. در 
اين تيم، نفراتی تــوپ می زنند كه هر 
كــدام بهترين نمايــش را در تيم های 
باشگاهی شان پشت ســر گذاشته اند. 
حتی نفراتی كه از ليگ برتر خودمان هم 
به تيم دعوت شــده اند، در اوج آمادگی 
هستند. اين طور هم نيســت كه تيم 
ملی فقط به اندازه يك تركيب 11 نفره 
بازيكن آماده داشــته باشد. حتی روی 
نيمكت اين تيم هم مهره های بســيار 
جذابی قرار خواهند گرفت. دليل دوم 

برای اميدواری، خود دراگان اسكوچيچ 
اســت. او برخالف ويلموتس، كارش را 
كامال جدی گرفته و حتی در اوج بحران 
كرونا هم مسئوليت هايش را از ياد نبرده 
اســت. هنوز فراموش نكرده ايم كه اين 
مربی، در چه شــرايطی به تهران سفر 
كرد تا كارهايش را طبــق برنامه انجام 
بدهد. دليل سوم برای اميدواری را هم 
می توان در جو مثبت تيم خالصه كرد. 
تك تك نفرات كامال مصمــم به نظر 
می رسند تا چند مســابقه درخشان را 

پشت سر بگذارند. در تيم ملی، خبری از 
چنددستگی نيست و اتحاد قابل توجهی 
در بين همه نفرات تيم ديده می شود. 
دراگان كامال به تيمش اطمينان دارد و 
بازيكنان اين تيم از شرايط نگران كننده 
ميزبانی بحرين، نمی ترسند. اين روحيه 
و اين انرژی مثبت و البته اين تمركز باال، 
شرايطی را به وجود می آورد كه به اين 

تيم و همه ستاره هايش اميدوار باشيم.
اما به چند دليــل خاص، می توانيم 
كمی نگران اين تيم هم باشــيم. اولين 

به اين دليل كه ايــن تيم، فرصت های 
زيادی را بــرای برگــزاری ديدارهای 
تداركاتی از دست داده است. در حقيقت 
تيم اســكوچيچ به اندازه كافی محك 
نخورده و آزمون های زيادی را پشت سر 
نگذاشته است. اين مربی در چند ديدار 
دوستانه گذشــته، بارها با سيستم ها و 
تركيب های متفاوتی بــه ميدان رفته 
و اين اولين بار اســت كه تركيب اردو با 
حضور همه بازيكن ها كامل شده است. 
اين موضوع با توجه به ايده های سرمربی 
كروات، كمی هــراس آور خواهد بود. 
چراكه تيم ملی برای كنــار زدن همه 
رقبا، به هماهنگی زيــادی نياز خواهد 
داشت. موضوع نگران كننده بعدی، بحث 

ميزبانی خواهد بود. 
ايران ســه بار بايد در ســاعت پنچ 
بعدازظهر در هوای گرم و شرجی بحرين 
به مصاف رقبا برود. تنها مسابقه تيم ملی 
كه شب برگزار می شود، همان مسابقه با 
تيم ميزبان است. در حافظه فوتبال ايران، 
اصال خاطره خوبی از ميزبانی بحرينی ها 
وجود ندارد و اين اتفاق، دردســرهای 
خاص خودش را برای تيم ملی خواهد 
ســاخت. عالوه بر اين، بايــد منتظر 
كارشكنی های بزرگ بحرينی ها هم در 
جريان مسابقات باشــيم. آنها در ديدار 
رفت در زمان پخش سرود تيم ملی، به 
اين سرود بی احترامی كردند. همه اين 
داليل، در جای خود قابل بحث هستند 
اما نبايد فراموش كرد كه ســتاره های 
تيم ملی هميشه در سخت ترين روزها، 
خودی نشــان می دهند و اما و اگرها را 

كنار می زنند.
اولين حريف تيم ملی، اساسا يك تيم 
قابل پيش  بينی نيست. آنها در همين 
مرحله از رقابت ها سابقه تساوی با تيم 
ضعيف كامبوج را داشته اند اما در عين 
حال، توانسته اند حريفی مثل بحرين 
را هم متوقف كنند. عالوه بر اين، نبايد 

از ياد برد كه اساسا زمان بسيار زيادی از 
تقابل قبلی ايران با هنگ كنگ گذشته 
و ممكن اســت آن تيم تغييرات قابل 
توجهی را پشت ســر گذاشته باشد. با 
اين وجود برای تيم ملی، اين يك تقابل 
كامال سخت و به شدت جدی خواهد 
بود. بدون ترديد تيــم حريف با نفرات 
زيادی دفاع می كند و اين موضوع، كار 
ايران را كمی دشوار خواهد كرد. با اين 
وجود پسران تيم ملی در منامه، نبايد 
به هيچ چيز به جز صعــود به مرحله 
بعدی فكر كنند و بــرای رقم زدن اين 
صعود هم، هيچ چيــز مهم تر و موثرتر 
از يك شروع مســتحكم نيست. اگر 
بيش از حد تمركزمان را معطوف به دو 
مسابقه با عراق و بحرين كنيم، ممكن 
اســت در دو ديدار ديگر دچار لغزش 
شويم. پس در گام اول، هيچ چيزی به 
جز نبرد با هنگ كنگی ها نبايد در ذهن 
ســتاره های ملی پوش تيم ملی باشد. 
درست همان طور كه آنها قبل از شروع 
جام جهانی هم به جای پرتغال و اسپانيا، 

فقط و فقط به مراكش فكر می كردند.

تیم ملی و یک حقیقت تعیین کننده

بازی دومی وجود ندارد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

دور برگشت مرحله اول مقدماتی جام جهانی، آخر این هفته رسما برای تیم ملی استارت می خورد. »هنگ کنگ« اولین 
رقیب تیم اسکوچیچ در این مرحله خواهد بود. شاید از همین حاال، ذهن بسیاری از هواداران تیم ملی معطوف به دو جدال 

سخت و تعیین کننده با بحرین و عراق باشد اما ستاره های تیم ملی، فعال باید همه تمرکزشان را برای جدال با هنگ کنگ 
بگذارند. چراکه اگر کوچک ترین لغزشی در مسابقه اول اتفاق بیفتد، بردن دیدارهای بعدی هم دیگر تاثیر چندانی نخواهد 

داشت. ملی پوشان ایران باید طوری روبه روی اولین حریف قرار بگیرند که انگار اصال مسابقه دومی وجود ندارد. 

يك سال قبل در چنين روزهايی، لئو مسی فقط به اندازه 
يك امضا با ترک باشگاه بارسا فاصله داشت اما حاال در همين 
مدت زمانی، نه تنها او از تيم جدا نشده، بلكه حتی صميمی ترين 
دوســت فوتبالی اش هم به اين تيم آمده است. البته كه هنوز 
مسی با باشگاه بر سر تمديد قرارداد به توافق نرسيده اند اما بعيد 
به نظر می رسد كه اين ستاره، فرصت بازی با دوست نزديكش 
در رده باشگاهی را از دست بدهد. وقتی زمزمه های پيوستن 
لئو به منچسرسيتی مطرح بود، همه دوست داشتند كه زوج 

او و آگرو را در لباس سيتيزن ها تماشا كنند اما بارسا، مسی را 
به تيم انگليسی نداد و بعد از يك سال، سرخيو آگرو را نيز از اين 
تيم گرفت. سرخيو با يك قرارداد آزاد و به صورت رايگان، راهی 
نيوكمپ شده است. قرارداد او با سيتی پس از 10 سال حضور در 
اين باشگاه به پايان رسيده و بهترين گل زن تاريخ اين باشگاه در 
رقابت های ليگ برتر، حاال با قراردادی دو ساله و حق فسخ 100 
ميليون يورويی به بارسا ملحق شده است. آگرو اين اواخر در تيم 
گوارديوال نيمكت نشين بود و فقط چند دقيقه در فينال ليگ 
قهرمانان به ميدان رفت اما شايد بازی در كنار مسی، دوباره او را 
به فرم ايده آل برگرداند. سابقه دوستی اين دو نفر، به سال ها قبل 
و حضور مشترک در تيم های ملی پايه آرژانتين برمی گردد. آنها 
پس از حضور در رده جوانان، به تيم اميد كشورشان رسيدند 
و در عضويت تيمی قرار داشــتند كه توانســتند مدال طالی 

المپيك 2008 را به دســت بياورند. هنوز هم اين بزرگ ترين 
موفقيت ملی اين دو بازيكن به شــمار می رود. مهره هايی كه 
البته به فينال جام جهانی هم رسيدند اما نتوانستند قهرمان 
آن رقابت شــوند. در همه اين ســال ها زمزمه های زيادی در 
مورد همبازی شدن آنها وجود داشته و اين اتفاق باالخره رخ 

داده است. 
آگرو بخشی از پروژه بازسازی بارسا توسط الپورتا خواهد 
بود. پروژه ای كه به خاطر شــرايط مالی اســفبار باشــگاه، با 
قراردادهای رايگان و بازيكن های آزاد شروع شده است. پس از 
جذب سرخيو، اريك گارسيا دومين بازيكنی است كه از سيتی 
به نيوكمپ ملحق می شــود. اريك سابقه حضور در الماسيا را 
دارد و در همه رده های ســنی پايه، كاپيتان بارسا بوده است. 
قرارداد اين بازيكن هم با ســيتزين ها به پايان رســيده و اين 

بازيكن هم به عنوان بازيكن آزاد به بلوگرانا خواهد پيوست. دو 
خريد ديگر اين تيم نيز، به احتمال زياد جورجينيو واينالدوم و 
ممفيس ديپای خواهند بود. قرارداد اولی با ليورپول و قرارداد 
دومی با ليون تمام شده و اين دو نفر هم در شرايط فعلی بازيكن 
آزاد محسوب می شوند. اين خريدها، خريدهای فوق العاده ای 
برای تيم نيستند اما حداقل از جذب نفراتی مثل كوين پرينس 
بوآتنگ يا ميرالم پيانيچ، هيجان انگيزتر به نظر می رسند. نبايد 
فراموش كنيم كه يكی از مهم ترين اهداف تابســتانی بارسا، 
حفط لئو مسی برای حداقل دو فصل ديگر است و با جذب آگرو، 
اين اتفاق از هميشه محتمل تر به نظر می رسد. آنها دست به هر 
كاری می زنند تا قبل از جدايی مسی، يك بار ديگر فاتح ليگ 
قهرمانان اروپا شوند. اتفاقی كه رسيدن به آن با اين تيم، اصال 

ساده نخواهد بود.

آریا طاری

خبر جدايی زين الدين زيدان از رئال مادريد، 
از مدت ها قبل به گوش رسيده بود و سرانجام در 
پايان اين فصل، تاييد شــد. با اين حال سرمربی 
فرانسوی تا همين حاال در خصوص اين تصميم 
ســكوت كرده بود. زيزو باالخره ســكوتش را 
شكســت و داليل رفتنش از باشــگاه را شرح 
داد. داليلی كه بــرای هواداران رئــال مادريد 
شوكه كننده به نظر می رسيدند. واضح است كه 
رابطه خوب هميشگی مرد فرانسوی با فلورنتينو 
پرز، حاال ديگر دستخوش تغيير شده است. اين 
بار اگر فلورنتينو مثل تجربــه قبلی در انتخاب 
جانشين زيدان مرتكب اشتباه شود، خودش هم 

در آستانه ترک تيم قرار خواهد گرفت.
دو تجربــه »جدايی« زين الديــن زيدان از 
رئال مادريــد در قامــت مربــی، در دو فضای 
كامال متفاوت اتفاق افتادنــد. اولين بار او در اوج 
موفقيت های بــزرگ و در حالی كــه به تازگی 
ســومين قهرمانی متوالی اش را در اروپا جشن 
گرفته بود، نيمكت مادريد را ترک كرد. زيدان به 
گفته خودش، اين تصميم را گرفته بود تا فضای 
تازه ای را در رئال به وجود بياورد. او و تيمش انگار 

از رسيدن به موفقيت های بزرگ اشباع شده بودند 
و چاره ای به جز رقم زدن يك تغيير در رئال وجود 
نداشت. پس از جدايي زيدان، يوليان لوپتگی و 
سانتياگو سوالری هر كدام برای مدتی سرمربی 
باشگاه شدند اما هرگز نتوانســتند انتظارات را 
برآورده كنند. پرز كه عمال به بن بست رسيده بود، 
چاره ای به جز پيشنهاد دوباره مربيگری به زيدان 
نداشت و زيزو با يك تصميم غافلگيركننده، به 
اين پيشنهاد پاسخ مثبت داد. او حاال پس از دو 
فصل، در شرايطی كامال متفاوت با تجربه اول از 
رئالی ها جدا شده است. اين بار كهكشانی ها يك 
فصل »بدون جام« را سپری كرده اند. رئال مادريد 
اين فصل در سوپركاپ اسپانيا روبه روی بيلبائو 
شكست خورد و حتی به ديدار نهايی اين تورنمنت 
چهارجانبه نرســيد. آنها در جام حذفی هم يك 
ناكامی باورنكردنــی را تجربه كردند و روبه روی 
تيمی از دســته های پايين تر حذف شدند. اين 
تيم در الليگا هم جام را به تيم همشــهری اش 
واگذار كرد و با وجود رســيدن بــه نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان، در اين مرحله روبه روی چلسی 
حذف شد و از تورنمنت كنار رفت. خيلی ها تصور 
می كردند دليل جدايی زيزو، سپری كردن همين 
فصل ناموفق بوده و اين مربی، نمی خواسته در 

شرايطی قرار بگيرد كه از سوی باشگاه بركنار شود 
اما حاال مرد اول نيمكت سفيدها، دست به يك 
افشاگری بزرگ زده و دليل تصميم جنجالی اش 

را با هواداران باشگاه در ميان گذاشته است.
»من مــی روم چــون احســاس می كنم 
اين باشــگاه ديگر نه اعتقادی به مــن دارد و نه 
حمايتی برای ســاختن پروژه های مدنظر من 
در ميان مدت يا بلندمــدت ارائه می دهد«. اين 
جمله زيدان، شــايد مهم ترين جمله ای باشد 
كه او در نامه اش برای هواداران رئال مادريد در 
توضيح تصميمش برای جدايی نوشــته است. 
حاال مشخص شده كه دليل اين تصميم نه نتايج 
بد رئال مادريد، بلكه نوع رفتار مديران باشــگاه 
و شــخص پرز بوده اســت. زيزو اعالم كرده كه 
در رئال، خواهان امتيازهای ويژه ای نبوده اما 

انتظار داشته »احترام« بيشتری از مديران 
باشگاه دريافت كند و قدردانی بيشتری به 
خاطر دستاوردهای مهمش با اين تيم ببيند. 
او بيشــتر از هر چيزی، از رفتار رسانه های 
مادريــدی عصبانی به نظر می رســد و از 
اين موضوع نيز شاكی است كه پرز، هرگز 
در زمان منتشر شدن شــايعه هايی مثل 
بركناری زيدان در صورت روبه رو شدن با 
شكست، از اين مربی حمايت نكرده و دست 
به تكذيب اين شايعات نزده است. او تاكيد 
كرده كه از اين پس به عنوان يك »هوادار« 
در كنار رئالی ها حضور خواهد داشت. در 

مورد آينده زيزو، حــرف و حديث های زيادی 
وجود دارد. از يك طرف، او به نيمكت تيم ملی 
فرانسه لينك شده و ممكن است در يورو به اين 
تيم ملحق شود. از سوی ديگر هم اين احتمال 

وجود دارد كه او برای مدتی در حال استراحت 
باشــد و با خانواده اش وقــت بگذراند. احتمال 
بازگشــت اين مربی به رئال مادريد را هم نبايد 
هرگز ناديده گرفت. چراكــه او برای طرفداران 
باشگاه هميشــه چيزی فراتر از يك مربی بوده 
است. با اين وجود به نظر می رسد زيدان تنها در 
شرايطی به رئال برمی گردد كه پرز ديگر در اين 

تيم حضور نداشته باشد.
حاال همه در انتظار حركت فلورنتينو هستند. 
او هميشه يك سياستمدار بوده و اين حركت را 
هم بی جواب نخواهد گذاشت. شايد فلورنتينو 
همين روزها در يك برنامــه تلويزيونی حاضر 
شود و به سكوت در مورد ماجرای زيدان پايان 
بدهد. قدم مهم تر برای او اما انتخاب جانشين 
برای ســرمربی فرانســوی خواهد بود. تا 
امروز از كونتــه و آنچلوتی بــه عنوان 
گزينه های جدی هدايت رئال نام برده 
می شود. باشگاه هنوز قرارداد راموس 
را هم تمديد نكرده و نگرانی ها در مورد 
جدايی او پس از زيدان، هنوز برطرف 
نشده اند. پرز روزهای بسيار سختی را 
در رئال مادريد سپری می كند. يك 
اشــتباه در انتخاب سرمربی جديد و 
يك انفعال در خريد مهره های تازه 
كافی به نظر می رســد تا دوران اين 
مدير در باشگاه اسپانيايی، ناگهان 

به پايان برسد.

رفقای صمیمی دوباره به هم رسیدند

بارسلونای آرژانتين 

اعالم وضعیت جنگی در پایتخت اسپانیا

شليک زيزو به قلب پرز 

اولین حریف تیم ملی، 
اساسا یک تیم قابل 

پیش  بینی نیست. آنها در 
همین مرحله از رقابت ها 

سابقه تساوی با تیم ضعیف 
کامبوج را داشته اند اما 

در عین حال، توانسته اند 
حریفی مثل بحرین را هم 

متوقف کنند. همچنین 
زمان بسیار زیادی از تقابل 

قبلی ایران با هنگ کنگ 
گذشته و ممکن است آن 

تیم تغییرات قابل توجهی را 
پشت سر گذاشته باشد
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