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همه آنهایی که خیال 
می کنند ولز یک تیم دست 

و پا بسته خواهد بود، باید 
به تماشای عملکرد این 
تیم در رقابت های یورو 

2016 بنشینند. تیمی که 
در آن جام فراتر از حد 

انتظار ظاهر شد و توانست 
در جمع چهار تیم برتر 

تورنمنت قرار بگیرد

مدت کوتاهی بعد از جشن قهرمانی لیگ برتر مردان ایران، 
جام قهرمانی به تیم اول لیگ برتر بانوان نیز اهدا شد. جامی که 
به تیم پرافتخار خاتون بم تعلق گرفت. بمی ها توانســته بودند 
هفته گذشته قهرمانی شان را مســجل کنند و این هفته در یک 
نبرد تشریفاتی روبه روی نماینده ایالم قرار گرفتند. آنها در این 
بازی پنج گل به ثمر رساندند تا جام را با یک پیروزی پرگل پیوند 
بزنند. آنها این جام را با رکوردی خارق العاده به دست آوردند. این 
تیم در 22 بازی، 20 بار برنده شــد و تنها یک بار شکست خورد. 
آمار اســتثنایی 111 گل زده و تنها 10 گل خورده، این تیم را به 
تیم بانوان باشگاه بارسلونا شبیه می کرد. این هشتمین قهرمانی 
این باشــگاه در رقابت های لیگ بانوان موسوم به لیگ کوثر بود. 
آنها فصل گذشته بعد از ســه قهرمانی متوالی روی سکوی دوم 
ایستادند اما دوباره به خودشــان آمدند و توانستند در این فصل 
با اختالف نسبت به رقبا، قهرمانی را از آن خودشان کنند. زلزله 
جدید فوتبال بانوان در ایران، از بم آغاز شــده و این تیم در طول 

فصل، عملکرد درخشانی داشته است. جالب اینکه خبر قهرمانی 
تیم خاتون، بازتاب های نسبتا زیادی داشته و این نشان می دهد 
که فوتبال بانوان در ایران حاال به مراتب جدی تر از گذشته دنبال 
می شود. این فصل در اروپا بسیاری از دیدارهای حساس فوتبال 
بانوان با حضور گسترده تماشاگرها برگزار شد. بعضی از نبردهای 
بارسلونا در نیوکمپ 99 هزار تماشاچی داشت و در ورزشگاه های 
دیگر نیز استقبال بسیار خوبی از بانوان فوتبالیست به عمل آمد. 
این یعنی یک عصر تازه برای ورزش و به خصوص فوتبال بانوان 
آغاز شده و رفته رفته کار به جایی خواهد رسید که ستاره های این 
فوتبال بتوانند در کانون توجه قرار بگیرند و درآمد زیادی را نیز 
کسب کنند. این نکته ای اســت که می تواند بسیاری از دختران 
نوجوان را نیز در آینده به سمت و سوی فوتبال سوق بدهد. حتما 
می دانید که یکی از شــروط اصلی ای اف سی برای اهدای مجوز 
حرفه ای به پرسپولیس و استقالل، داشتن تیم بانوان است. این 
دیگر به یک الزام تبدیل شده و احتماال لیگ فوتبال بانوان به زودی 

با استقالل و پرسپولیس، حرارت به مراتب بیشتری می گیرد. حاال 
بانوان سهم و نقش جدی تری از فضای فوتبال در ایران می خواهند 
و به نظر می رسد که این موج به هیچ وجه متوقف شدنی نخواهد 
بود. این لیگ باید جذاب تر، رقابتی تر و البته پرتماشاگرتر شود. 
تزریق منابع مالی، بخش مهمی از مشــکالت را حل می کند و 
لیگ تماشایی تری برای بانوان می سازد. ورود باشگاه های بزرگ 

نیز شرایط جالبی برای این لیگ به وجود خواهد آورد. شاید در 
آینده ای نزدیک، شاهد یک دربی دیدنی بین قرمزها و آبی ها در 
فوتبال بانوان هم باشیم. چراکه آنها پتانسیل بسیار زیادی برای 
انجام کارهای بزرگ دارند و تازه در شروع راه پیشرفت هستند. 
فوتبال بانوان در ایران، یک نهال حساس و ظریف است اما می تواند 

در آینده، یک درخت محکم و پرثمر برای ایران باشد. 

با وجود حمایت همه جانبه مدیران باشگاه سپاهان 
از نویدکیا، این مربی در تصمیمی ناگهانی ســومین 
اســتعفا را به بعد از پایان فصل موکول کرد و این بار 
از مشکالت شــخصی و خانوادگی نیز به عنوان دلیل 
استعفا نام برد تا باشگاه دیگر مخالفتی با این تصمیم 
نداشته باشد. حاال پس از استقالل، سپاهان به دومین 
تیم باالنشین جدول رده بندی لیگ برتر تبدیل شده 
که باید روند جذب مربی جدید را آغاز کند. شــرایط 
مبهم نیمکت برای یک تیم باالنشین دیگر رخ داده و 
در صورت جدایی نکونام از فوالد، این تیم هم باید به 

جست وجوی سرمربی جدید مشغول شود.
فرهاد مجیــدی اولین عکس ها را هــم با مدیران 
باشگاه جدیدش گرفته اما در استقالل هنوز خبری 
از معرفی سرمربی جدید نیســت. هواداران این تیم 
در انتظار معرفی فردی هســتند که قرار است سکان 
هدایت نبازتریــن تیم لیگ برتر بیســت و یکم را بر 
عهده بگیرد. هر فردی که در این جایگاه بایســتد، با 

فشار بسیار باالی انتظارات روبه رو خواهد شد. چراکه 
اســتقالل در فصلی که به تازگی سپری کرد، فراتر از 
حد انتظار ظاهر شد و بعد از نزدیک به یک دهه، جام 
قهرمانی را به دست آورد. بعد از خداحافظی مجیدی، 
گزینه های زیادی در اطراف باشگاه به چشم خوردند 
که جدی ترین شــان جواد نکونام بود. نکو که آخرین 
سال های بازی را در اســتقالل سپری کرد، به عنوان 
یک مربی عملکرد خوبی در لیگ برتر داشته و تصویر 
خوبی برای خودش ساخته است. او در لیگ برتر، در 
تیم های نساجی و فوالد مربیگری کرده و نتایج قابل 
قبولی به دست آورده است. با این وجود به نظر می رسد 
باشــگاه فوالد تصمیم دارد مانعی برای امضای این 
قرارداد شود. آنها بعد از جدایی جواد در تابستان سال 
گذشته، حسابی به دردسر افتادند و با عبداهلل ویسی، 
فصل را بسیار بد و ناامیدکننده شروع کردند. بازگشت 
نکو اما کاری کرد که این تیم حتی از گروه دشوارش در 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. شاید همین صعود، 
انگیزه ای است که احتمال ماندن نکو در اهواز را بیشتر 
می کند. او دوست دارد در این تیم بماند و ماجراجویی 
آسیایی اش را ادامه بدهد. از طرفی پیشنهاد استقالل 
همیشه برای این مربی وجود خواهد داشت و شاید او 
ترجیح می دهد به محــض قهرمانی این تیم در لیگ 
برتر، هدایت آبی ها را بر عهده نگیرد. کار اما همین جا 
تمام نمی شــود. زمزمه هایی در این خصوص وجود 

دارد که نکو، گزینه جدی هدایت سپاهان نیز هست. 
اتفاقی که کار فوالد را برای حفظ او دشوار و دشوارتر 

خواهد کرد. 
فوالدی ها بــه خوبی می دانند کــه از فصل نقل و 
انتقاالت چه می خواهنــد. آنها به هر قیمتی خواهان 
حفظ نکو هستند. چراکه در صورت جدایی این مربی، 
پروژه باشگاه دســتخوش تغییر می شود و کار برای 
یافتن مربی جایگزین سخت خواهد بود. استقالل و 
سپاهان اما هنوز دقیقا نمی دانند که باید چه هدفی 
را در تابســتان دنبال کننــد. اگر نکو بــه هر دو تیم 
جواب منفی بدهد، آجورلو و ســاکت در معرض یک 
انتخاب بسیار مهم قرار خواهند گرفت. استقاللی ها 
نمی توانند روی علیرضا منصوریان و امیر قلعه نویی 
حساب خاصی باز کنند. چراکه این دو نفر در آخرین 
تجربه حضور در استقالل موفق ظاهر نشده اند. ساکت 
الهامی همیشه عصبانی است و رضا عنایتی هم تجربه 
کافی برای حضور در تیمی مثل اســتقالل به عنوان 
سرمربی را ندارد. در نتیجه شرایط برای این تیم کمی 
پیچیده می شــود و احتمال حضور مربی خارجی در 
باشــگاه افزایش پیدا می کند. آجورلو قبال هم نشان 
داده که عالقه زیادی به کار کردن با مربی خارجی دارد. 
برای سپاهانی ها هم وضعیت همین اندازه مبهم است. 
آنها بعد از دو فصل کار کردن با قلعه نویی، به این نتیجه 
رسیدند که به خودشــان برگردند و با قرار دادن یکی 

از اسطوره های باشــگاه روی نیمکت، برای بازسازی 
سال های رویایی گذشته تالش کنند. این تالش اما تا 
امروز موفقیت آمیز نبوده است. چراکه محرم هم در دو 
فصل متوالی مثل قلعه نویی، نتوانسته برای سپاهان 
جام بیاورد. عجیب تر اینکه در باشگاهی مثل سپاهان 
که همیشــه به عنوان الگوی مدیریت معرفی شده، 
قرارداد 9 بازیکن به صورت همزمان به پایان می رسد 
و همه آنها می توانند به راحتی از تیم جدا شوند. همین 
حاال هم چند ستاره سپاهان مثل دانیال اسماعیلی فر 
و سروش رفیعی، تیم بعدی شان را انتخاب کرده اند و 
مشغول مذاکره با باشگاه جدید هستند. همه این ها 
یعنی شرایط سپاهان برای شــروع فصل تازه بسیار 

نگران کننده به نظر می رسد.
زمان فاکتور بسیار مهمی است که در این شرایط، 
علیه استقالل، سپاهان و فوالد خواهد بود. در حالی 
که تیمی مثل پرســپولیس فعالیت جــدی نقل و 
انتقاالتی را شروع کرده و چند خرید داشته، تیم های 
دیگر هنوز در انتظار معرفی ســرمربی هســتند. هر 
چقدر این انتظار طوالنی شــود، این فصل برای این 
سه باشــگاه نگرانی های بزرگ تری به همراه خواهد 
داشت. آنها نباید بیشتر از این زمان را از دست بدهند 
و در تردیدهای یک انتخاب تازه بمانند. این باشگاه ها 
همین حاال نیز وقت نسبتا زیادی را برای ساختن یک 

پروژه جدید از دست داده اند. 

قهرمانی خاتون های فوتبال یک هفته زودتر از پایان لیگ

زلزله ای از  بم! 

نگاهی به وضعیت مبهم سه نیمکت لیگ برتری

مثلث مبهم!

اتفاق روز

چهره به چهره
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خیلی ها تنها انگلیس و آمریکا را 
رقبای سرسخت تیم ملی در جام جهانی 
می دانند و باور دارند که شکست دادن 
ولز چندان کار ســختی نخواهد بود. 
نگاهی به فرم تیم راب پیج و فهرست 
ستاره های ولز اما چیز دیگری را نشان 
می دهد. حقیقت آن است که ولزی ها 
یکی از دشوارترین قرعه های ممکن 
در ســید چهارم بوده اند و نبرد تیم 
ملی با این حریف فیزیکی، پرتجربه و 
آماده، نبردی نفس گیر است. اژدهاهای 
بریتانیایی در هر دو تورنمنت ملی اخیر، 
موفق به صعود از دور گروهی شده اند. 

دالیل زیادی وجــود دارد که ولز را به 
یک حریف قابــل اعتنا برای تیم ملی 

تبدیل می کند.

بازگشت به صحنه، نیم قرن بعد
چرا صعود به جام جهانی تا این اندازه 
برای ولز و مردمش مهم بوده است؟ یافتن 
پاسخ این سوال اصال سخت نیست. آخرین 
باری که ولزی ها توانســته بودند در جام 
جهانی به میدان بروند، پله فقط 17 سال 
داشت و مارادونا به دنیا نیامده بود. دو سال 
بعد از اولین و آخرین صعــود ولز به جام 
جهانی، مارادونا متولد شد. دیگو بعدها 
قهرمانی جام جهانی را به دســت آورد، 
به یکی از بزرگ ترین بازیکن های تاریخ 

تبدیل شد، مربیگری را تجربه کرد و بعد 
از یک زندگی دیوانه وار در 60 ســالگی 
درگذشــت و بعد از همه این اتفاق ها ولز 
دوباره به جام جهانی برگشت! بیشتر مردم 
این کشور، هرگز یکی از بازی های تیم ملی 
کشورشان در جام جهانی را زنده تماشا 
نکرده اند. این یک فرصت بزرگ برای ولز 
به شمار می رود و هیچ کس نمی خواهد 
چنین بختی را به سادگی از دست بدهد. 
معلوم نیست این تیم دوباره چه زمانی به 
جام جهانی برمی گردد. معلوم نیست چه 
سرنوشتی در انتظار این تیم است. در ولز اما 
همه می خواهند تا می توانند از بازگشت به 
جام جهانی بعد از چند دهه لذت ببرند. آنها 

62 سال منتظر چنین لحظه ای بوده اند.

ولزی پرنده، مردی برای تمام فصول
دومیــن دلیــل مهــم برای 
سرســخت بودن تیمی مثل ولز، 
داشتن یک سوپراستار به اسم گرت 
بیل است. کسی که پاس گل صعود 
تیم ملی کشورش به جام جهانی را 
داد و دوباره در یک مســابقه ملی 
درخشــان ظاهر شد. شــاید بیل 
سرعت گذشته اش را نداشته باشد 
و دیگر یک بازیکــن 90 دقیقه ای 
نباشــد اما همچنان فوتبالیست 
درجه یــک و تعیین کننده ای به 
نظر می رسد. مهم نیســت که او 
بزرگ تریــن بازیکــن تاریخ تیم 
ملی ولز باشــد یــا نه، مهــم این 

اســت که هیچ بازیکنی نتوانسته 
دســتاوردهای او در تیــم ملی را 
داشته باشد. ولزی ها قبل از ظهور 
این ســتاره، در حســرت حضور 
در یک تورنمنت ملــی بودند اما 
حاال قرار است سومین تورنمنت 
ملی مهم این ســال ها را پشت سر 
بگذارنــد. بیل در رده باشــگاهی 
به همــه چیز رســیده، زیباترین 
گل ها را زده و با رئال مادرید برنده 
همه جام هــای ممکن شــده اما 
در رده ملی، هنوز چیز بیشــتری 
می خواهد. شــاید اگــر ولز راهی 
جــام جهانی نمی شــد، او همین 
حاال تصمیــم به تــرک فوتبال و 
بازنشستگی می گرفت تا با تمرکز 

بیشتری به گلف بپردازد! 

تیم رویایی یورو، در انتظار تکرار
همــه آنهایی که خیــال می کنند 
ولز یک تیم دســت و پا بســته خواهد 
بود، باید به تماشــای عملکرد این تیم 
در رقابت های یورو 2016 بنشــینند. 
تیمی که در آن جام فراتر از حد انتظار 
ظاهر شــد و توانســت در جمع چهار 
تیم برتر تورنمنت قرار بگیرد. در یورو 
2020 البته اوضــاع به خوبی برای ولز 
پیش نرفت اما آنها بــاز هم قادر بودند 
که از دور گروهی صعود کنند. این تیم 
اولین مسابقه حذفی اش در آن جام را به 
دانمارک واگذار کرد. هدف گذاری آنها 
برای جام جهانی نیز، رد شــدن از دور 

گروهی خواهد بود. 

مردان سه رقمی
فاکتوری که در تیم ملی فعلی ولز 
به مراتب بیشــتر از انگلیس و آمریکا 
احساس می شود، فاکتور تجربه است. 
در این تیم سه بازیکن با بیش از »صد 
بازی« ملی دیده می شوند. این فهرست 
عالوه بر گرت بیل، دو نام شناخته شده 
دیگر هم دارد. از ارون رمزی که سال ها 
در انگلیس و ایتالیا فوتبال بازی کرده 
تا هنسی که درون دروازه ولزی ها با 9 

سیو در مسابقه آخر روبه روی اوکراین 
یکــی از کلیدی ترین نفــرات تیم در 
مســیر رســیدن به جام جهانی بوده 
است. بسیاری از نفرات ولز تجربه بازی 
در لیگ برتر انگلیس را دارند و این تیم 
با این نفرات، صاحب تجربه بین المللی 

قابل توجهی است.

این تیم شکست نمی خورد
نمی توان از ولز صحبت کرد و از فرم 
خوب پســران راب پیج در دیدارهای 
اخیر چیــزی نگفت. بعد از شکســت 
روبه روی دانمارک در یــورو، این تیم 
نبردهای بسیاری را پشت سر گذاشته و 
فقط یک بار بازنده بوده است. آنها حتی 
در جدال رودررو با تیم پرستاره بلژیک 
هم شکست نخورده اند تا در فرم بسیار 
خوبی خودشــان را برای جام جهانی 

آماده کنند.

 از اسپیدو تا گیگز؛
 اتحاد بعد از اخبار بد

فوتبال ولز این سال ها با خبرهای بد 
زیادی روبه رو شده است. از خودکشی 
ناباورانه گری اســپید تا فساد اخالقی 
تمام نشدنی رایان گیگز. با این حال همه 
این ماجراها تنها هــواداران فوتبال در 
این کشور را متحدتر کرده است. به نظر 
می رسد آنها به خوبی توانسته اند در کنار 
هم، تلخی ها را کنار بزنند و به هر قیمتی 

پشت هم بایستند. 

چرا ولز حریف ساده ای برای تیم ملی ایران نیست؟

رام کردن اژدهای سرکش! 
انگیزه های الهه در تیم جوانان

پذیرفتــن مســئولیت هدایــت تیم ملی 
ووشوی بانوان، درهای جدیدی را به روی الهه 
منصوریان باز کرد. کسی که در شرایط سخت 
و از صفر ووشو را آغاز کرد و آرام آرام خودش را 
به جایی رساند که حریفان چینی از تقابل با او 
هراس دارند. الهــه در زمانی که برای تیم ملی 
هم به میدان می رفــت وارد دنیای مربیگری 
شد و چند شاگرد را هم تربیت کرد. او حاال اما 
کار سخت تر و جدی تری دارد و باید در سطح 
ملی باالی ســر دختران جوان ووشــو باشد. 
نکته جالب این است که دستیار او در تیم ملی 
شهربانو خواهر بزرگ تر او است. شهربانو یکی 
از قدرتمندترین زنان ورزش های رزمی است 
و همین قدرت بدنــی او بارها در کارهای خیر 
به یاری اش آمده اســت. او همین تازگی ها به 
آبادان رفت و در امدادرســانی حادثه متروپل 
کمک کرد. او همچنین زودتر از الهه به ووشو 
وارد شــد و مدال های بیشــتری گرفته است 
اما با این حال ســرمربیگری تیم ملی جوانان 
را رد کــرد و آن را بر عهــده خواهر کوچک تر 
گذاشت. این دو خواهر پنج ســال در باشگاه 
ســپاهان مربیگری کردند و حاال هدف شان 
تربیت الهه ها و شــهربانوهای جدید اســت. 
ســرمربی جدید دختران ووشــوی ایران که 
سال ها در چین که ســرآمد این رشته هستند 
تمرین کرده، انگیزه های فراوانی برای موفقیت 
در عرصه مربیگری ملــی دارد. او البته تیمی 
را تحویل گرفته که در دو ســال گذشته هیچ 
مسابقه ای نداشــته و با این حساب نفراتی که 
برای این تیم انتخاب می شوند باید برای اولین 
بار در مسابقات شــرکت کنند. او همچنین در 
گفتگویی تاکید کرده اســت که می خواهد با 
قبول این مسئولیت دینش به ووشو را ادا کند. 
در هر حــال حضور دو خواهــر منصوریان در 
تیمی که آینده تیم بزرگساالن است، تصمیم 
خوبی بود که از سوی فدراسیون گرفته شد و 

حتما نتایج خوبی هم به دنبال دارد. 

هلند، حریف دوم بلندقامتان
لیگ ملت های والیبال در ســال 2022 رسما از 
روز گذشته در لهستان آغاز شــد تا عالقمندان به 
این رشته بار دیگر هیجان را تجربه کنند. تیم ملی 
والیبال ایران در حالی پا به این میدان گذشــته که 
هم ترکیبی جوان دارد و هم برای نخســتین بار با 
ســرمربی داخلی به مصاف رقبا مــی رود. در گروه 
مردان 16 تیم برزیل، لهســتان، فرانسه، آمریکا، 
اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، 
ایران، چین، آلمان، هلند، بلغارســتان و استرالیا 
حضور دارند. این مسابقات دوم مردادماه با معرفی 
تیم های برتر به پایان خواهد رســید. والیبال ایران 
در دوره قبلی آلکنوی روس را روی نیمکت داشت 
و عملکرد تیم آنقــدر بد بود که صــدای اعتراض 
والیبالی ها را بلند کرد. حاال شاگردان بهروز عطایی 
می خواهند با نتایجی خوب، دوازدهمی دوره قبل را 
زیر سایه ببرند. آنها در مسابقه اول چین را سه-یک 
شکست دادند و جمعه از ساعت 22:30 باید مقابل 

هلند قرار بگیرند. 
     

یزدانی، باالتر از رقیب آمریکایی
اتحادیه جهانی کشــتی با پایان مســابقات 
بین المللی کشتی آزاد جام بوالت تورلیخانوف 
که یکی از مســابقات رنکینگ دار مهم در سال 
2022 محســوب می شــود، رنکینگ جدید 
برترین آزادکاران را به روز کرد. حســن یزدانی 
یکی از چهار کشتی گیر ایرانی حاضر در این جام 
توانست با درخشش دوباره خود یک مدال طال 
به کارنامه اش اضافه کند. نتیجه این مدال قرار 
گرفتن یزدانی باالتر از دیوید تیلور آمریکایی در 
رنکینگ جهانی بود. در وزن 86 کیلوگرم آزادکار 
جویباری کشورمان با 94400 امتیاز صدرنشین 
اســت و تیلور با 88000 امتیاز در رده دوم قرار 
دارد. کامران قاســمپور دیگر ستاره کشتی آزاد 
کشورمان که مانند یزدانی طالیی شد، همچنان 
در صدر وزن 92 کیلوگرم قــرار دارد. بعد از آنها 
امیرحسین زارع مدعی جدید وزن 125 کیلوگرم 
جهان پس از طاهــا آکگــول از ترکیه و محمد 
نخودی آزادکار وزن 79 کیلوگرم بعد از جردن 

باروز آمریکایی در رده دوم ایستاده اند. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا طاری

آریا رهنورد


