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 الهام حسيني، 
ركورد وزنه برداري را شكست

سيده الهام حســيني وزنه بردار تيم ملي ايران 
توانســت يك بار ديگر خوش بدرخشــد. او كه به 
تازگي در مسابقات قهرماني آسيا حضور پيدا كرده 
بود، در مسابقات دســته 81 كيلوگرم در حالي كه 
مي توانست با كسب مدال برنز تاريخ سازي كند به 
كارش با عنوان پنجمي پايان داد. با اين حال او با مهار 
وزنه 122 كيلوگرمي در حركت دوضرب توانست 
ركورد وزنه برداري زنان را به عنوان تنها بانويي كه 
سنگين ترين وزنه را باالي سر برده، به نام خود بزند. 
حسينی در حركت دوضرب هر سه وزنه  111، 118 
و 122 كيلوگرم را مهار كرد و بدين ترتيب با مجموع 
213 كيلوگرم به كار خود با عنوان پنجمی در اين 

مسابقات پايان داد. 
    

 دختران تكواندو آماده 
ماموريت توكيو

مسابقات كسب سهميه المپيك در قاره آسيا در 
حالي طی روزهای 31 ارديبهشت و يکم خردادماه 
به ميزبانی »امان« اردن برگزار می شود كه دختران 
تکواندوي ايران اين شانس را دارند كه خودشان را به 
كاروان المپيك توكيو برسانند. در همين راستا كادر 
فني تيم ملي باالخره تصميم خود را گرفت كه اين 
ماموريت را به كدام يك از نفرات ملي پوش محول 
كند. با اعالم ســازمان تيم های ملی تکواندو، مهال 
مومن زاده در وزن 49- كيلوگرم و ناهيد كيانی در 
وزن 57- كيلوگرم به عنوان نمايندگان كشورمان 

به مصاف رقبای خود می روند. 
    

هندبالي ها در جام آسيا
كنفدراسيون هندبال آسيا تاريخ جديد مسابقات 
جام باشگاه های زنان آسيا را اعالم كرد. اين مسابقات 
از )27 ژوئن تا چهارم جــوالی( 6 تا 13 تير 14۰۰ 
به ميزبانی آلماتی قزاقســتان انجام می شود. اين 
رقابت ها پيش از اين قرار بود از 17 تا 25 خردادماه 
برگزار شود كه به تعويق افتاد كه روز گذشته تاريخ 
جديد برگزاری مسابقات باشــگاه های زنان آسيا 
اعالم شــد. با اعالم آمادگی تيم اشتادسازه مشهد 
به عنوان قهرمــان ليگ برتر هندبــال زنان ايران، 
فدراسيون هندبال اين تيم را به عنوان نماينده ايران 

به كنفدراسيون هندبال آسيا معرفی كرده است. 
    

ليگ واليبال 16 تيمي شد!
بحث 16 تيمی شدن رقابت های ليگ برتر واليبال 
موضوعی بود كه از زبان رييس فدراسيون مطرح و روز 
دوشنبه به صورت نهايی تصويب شد. ميالد تقوی 
دبير فدراسيون واليبال در اين باره گفت:»مسابقات 
از مهرماه به صورت 16 تيمی و به شيوه ليگ جهانی 
برگزار می شــود. تصميم بر اين شد 14 تيم در ليگ 
برتر باقی بمانند و دو تيم صعودكننده از دسته يك به 
ليگ برتر ملحق شوند. يکی از بندهايی كه سعی داريم 
در آيين نامه مسابقات لحاظ كنيم، اين است تا برای 
جلوگيری از بازی تيم هــای بدهکار، ديگر نيازی به 
حکم دادگاه نباشد و شاكی بتواند درخواست لغو بازی 
را از سوی فدراسيون داشته باشد. اين گونه ديگر تيم ها 
نمی توانند به بازيکنان خود هم بدهکار بمانند.« تقوي 
در حالي از قطعي شــدن برگزاري ليگ با 16 تيك 
صحبت كرده است كه اين موضوع با انتقادات بسياري 

از سوي مربي ها و كارشناسان مواجه شده است. 
    

جام تختی يا انتخابي جهاني نروژ؟
طبق تقويم اعالم شــده از ســوی فدراسيون 
كشتی، قرار اســت جام بين المللی جهان پهلوان 
تختی طی روزهای 27 تا 31 ارديبهشت در چابهار 
سيستان و بلوچستان برگزار شود. ورزش كشورمان 
كه ماه ها پس از كرونا دچار تعطيلی شده بود، بعد از 
آغاز دوباره مسابقات و ليگ ها ديگر با موج های جديد 
ويروس در كشور دچار تعطيلی نشد و فدراسيون ها 
از جمله كشتي با اجرای دقيق پروتکل های بهداشتی 
تا اينجای كار مسابقات را طبق تقويم برگزار كرده اند. 
فدراسيون درصدد اين بود كه ميزبانی جام تختي را 
به منطقه ای بدهد كه كم ترين ميزان مبتاليان را 
داشته و از اين رو چابهار انتخاب شد. البته در صورت 
عدم استقبال مناسب تيم های خارجی جام تختی 
برای هر دو رشته آزاد و فرنگی اولين مرحله از چرخه 
انتخابی تيم ملی اعزامی به جهانی 2۰21 نروژ در نظر 
گرفته شده است. كشتی گيرانی كه شانس حضور 
در المپيك را از دست داده اند می توانند با حضور در 
جام تختی براي رفتن به جهاني 2۰21 تالش كنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

اولين تســاوی بــدون گل فرهاد و 
تيمش در رقابت هــای اين فصل ليگ 
قهرمانان آسيا، برای هواداران اين باشگاه 
به شدت نگران كننده به نظر می رسيد. 
چراكــه اســتقالل اين بــار برخالف 
ديدارهای قبلی، اصال باطراوت و جذاب 
ظاهر نشد و موقعيت های زيادی هم روی 
دروازه خلق نکرد. شايد اگر درخشش 
رشيد مظاهری نبود، آنها در اين مسابقه 

شکست می خوردند. اما باختن ناباورانه 
الدحيل برابر الشرطه قبل از شروع اين 
مسابقه، معادله های اين گروه را كامال 

پيچيده كرد.
تركيبی كه فرهاد برای نبرد با االهلی 
انتخاب كرد، تركيب چندان پيچيده ای 
به نظر نمی رسيد. چراكه فرهاد اساسا 
با توجه به مصدوميت چنــد بازيکن، 
حق انتخاب چندان زيادی برای معين 
كردن 11 نفر نهايی اش نداشت. درست 
مثل بازی های قبلی رشــيد مظاهری 

روی خط دروازه ايستاد. عارف غالمی، 
سياوش يزدانی، احمد موسوی و ميليچ 
هم چهار گزينه خط دفاعی تيم به شمار 
می رفتند. حضور دوباره مهدی مهدی پور 
به جای مسعود ريگی در ميانه ميدان، 
نشان می داد مجيدی از عملکرد مهدی 
رضايت داشته است. بازيکنی كه برخالف 
ريگی، با بــازی رو به جلــو و پاس های 
ريسکی غريبه نيست و در بازيسازی به 
مراتب بهتر از مسعود عمل می كند. در 
غياب شيخ دياباته، فرهاد با دو مهاجم 

مركزی به ســراغ االهلی رفت. مهدی 
قايدی و ارســالن مطهری، گزينه های 
هجومی تيمی بودند كه در ميانه ميدان 
نيز وريا غفوری، آرش رضاوند و فرشيد 
اسماعيلی را در اختيار داشت. آبی ها با 
توجه به نتيجه مســابقه رفت، با برتری 
روحی نسبت به حريف نبرد را آغاز كردند. 
با اين وجود نمايش پسران فرهاد در 45 
دقيقه اول، دقيقا همان نمايشی نبود كه 
هواداران استقالل انتظارش را داشتند. 
استقالل در همان 1۰ دقيقه اول، اولين 

موقعيتش را با مهدی قايدی ســاخت 
اما نتوانست توپ را به تور دروازه حريف 
برســاند. خطرناک ترين و جدی ترين 
موقعيت گل زنی اين نيمه اما توپی بود 
كه در آخرين دقايق با ضربه عبدالباسط 
هندی به تير دروازه اســتقالل برخورد 
كرد. حداقل در اولين نيمه مســابقه، 
»نباختن« مهم ترين اولويت هر دو تيم 
بود. با توجه به نتيجــه ديدار الدحيل و 
حساسيت فوق العاده جدول گروه، به نظر 
می رسيد دو تيم حداقل با اين نيت وارد 
زمين شده اند كه در پايان نيمه اول بازنده 
به رختکن نروند. در نيمه دوم، استقالل 
در ظاهر با ورود نفراتی مثل شيخ دياباته 
و داريوش شجاعيان، سروشکل هجومی 
پيدا كرده بود اما اين موضوع را به هيچ 
وجه نمی شد در روش بازی آبی ها پيدا 
كرد. آنها در 45 دقيقه دوم بازی هم بسيار 
محتاط و كم رمق نشان دادند و حتی در 
آخرين لحظات، اين ستاره های االهلی 
بودند كه برای شروع مجدد بازی عجله 
بيشــتری به خرج می دادند. فراموش 
نکنيد كه اســتقالل در يــك زمان دو 
هفته ای، پنج بازی انجام داده و خستگی، 
فشار بسيار زيادی به ساق ستاره های اين 

تيم وارد آورده است.
سرنوشــت اين گروه در روز پايانی، 
حاال كامــال پيچيده به نظر می رســد. 
چراكه اســتقالل، الدحيل و االهلی با 
هشت امتياز، به يك اندازه برای رفتن به 
دور حذفی شانس دارند. بهترين حالت 
برای استقالل، پيروزی در مسابقه روز 
آخر با الشرطه عراق و تساوی در مسابقه 
االهلی و الدحيل اســت. در اين صورت 
آبی ها با 11 امتياز به عنوان صدرنشين 
راهی مرحله بعدی خواهند شد. حتی 
در صورت پيروزی االهلی برابر الدحيل 
هم، خللی به صدرنشينی تيم فرهاد وارد 
نمی شــود. چراكه استقالل در مسابقه 
رودررو حريف را شکســت داده است. 

اگر اســتقالل و الدحيل برنده های روز 
آخر باشند، الدحيل صدرنشين می شود 
و اســتقالل به احتمال زيــاد در جمع 
تيم های دوم برتر رقابت ها قرار می گيرد. 
اما احتمال بدتری هم وجود دارد. اينکه 
آبی ها نتوانند مسابقه شان را با پيروزی 
پشت سر بگذارند. استقالل در صورت 
شکست روبه روی الشرطه، بايد خودش 
را برای حذف از آســيا آماده كند. حتی 
بعيد است نتيجه تساوی هم بتواند كمك 
خوبی برای صعود تيم مجيدی باشد. با 
اين فرضيه كه هر دو ديــدار پايانی اين 
مرحله به تساوی می انجامند، هر سه تيم 
9 امتيازی خواهند شد. در اين صورت 
طبق روال مرســوم، ديدارهای اين سه 
تيم با تيم ضعيف تر گروه لحاظ نمی شود 
و مســابقات رودرروی آنها با هم مالک 
خواهد بود. در چنين شرايطی، الدحيل 
با 6 امتياز صدرنشين می شود، استقالل 
با پنج امتياز در رده دوم قرار می گيرد و 
االهلی با چهار امتياز سوم می شود. برای 
فاصله گرفتن از هر خطری، استقالل بايد 
تحت هر شرايطی برنده ديدار نهايی با 
حريف عراقی اش باشــد. تيمی كه در 
ديدار پنجم روبه روی الدحيل، همه را 

حسابی شگفت زده كرد. 

توقف دوباره تیم فرهاد در آسیا

ایست بدموقع! 

اتفاق روز

چهره به چهره

کسل کننده ترین نمایش آسیایی استقالل، روبه روی حریف عربستانی رقم خورد. اینکه آبی ها در فاصله ای کوتاه 
از زدن پنج گل به این رقیب تا تساوی کم رمق با آن رسیده اند، اصال امیدوارکننده به نظر نمی رسد. موضوعی که نشان 

می دهد استقالل بخشی از کیفیتش را از دست داده و از آمادگی همیشگی در لیگ قهرمانان برخوردار نیست. استقالل 
برای رسیدن به مرحله بعدی، باید الشرطه عراق را شکست بدهد. در این صورت آنها شانس بسیار خوبی خواهند داشت تا 

با 11 امتیاز، مسیرشان را به سمت مرحله حذفی هموار کنند.

آریا رهنورد

داستان فوالد و ليگ قهرمانان 2۰21 خيلی زود تمام شده 
اما نمايش اين تيم در مجموع، نمايش اميدواركننده ای بوده 
اســت. فوالد با تركيبی از نفرات جوان و باتجربه، روبه روی دو 
مدعی جدی قهرمانی رقابت ها قرار گرفت و در پايان دور پنجم، 
رسما شانس صعود را از دست داد. شايد اگر جزئيات، كمی به 
سود اين تيم رقم می خوردند و اوضاع در خط دفاعی فقط كمی 
بهتر پيش می رفت، فوالد می توانست اين مرحله سخت را نيز 

پشت سر بگذارد.
شروع فوالد در ليگ قهرمانان اين فصل، كامال اميدواركننده 
بود امــا لغزش در چند مســابقه كليدی، اين تيــم را از ادامه 
مسابقه ها جدا كرد. فوالد اولين باشگاه ايرانی بود كه اين فصل 
در ليگ قهرمانان حذف شد. حذف شــدن از يك گروه بسيار 
سخت، هرگز نمی تواند يك فاجعه بزرگ برای اين باشگاه باشد. 
چراكه تيم های پرستاره تری مثل الريان هم به همين سرنوشت 

دچار شده اند. با اين حال فوالد ضعف هايی دارد كه حاال با اين 
حذف، بيشتر از هميشه به آنها پی برده است. جواد نکونام قبل 
از شروع مســابقه ها، معتقد بود كه برخی قوانين داخلی عليه 
او و تيمش هســتند. طبيعتا او نمی تواند بــه قانون منع ورود 
مهره های خارجی اعتراضی داشته باشد، چراكه فوالد همين 
حاال سه مهره خارجی در اختيار دارد و بر اساس قوانين ای.اف.
ســی، اگر ممنوعيت ورود مهره های خارجی به فوتبال ايران 
نبود، نهايتا می توانست يك بازيکن خارجی آسيايی را به اين 
فهرست اضافه كند. فوالد برای بازگشت دوباره به آسيا و نتيجه 
گرفتن در اين رقابت، بايد در بعد فنی خودی نشان بدهد و كمی 

دلچسب تر عمل كند.
مساله مهمی كه فوالدی ها بايد در پايان تالش برای صعود 
به مرحله حذفی به آن توجه كنند، ناتوانی اين تيم در عوض 
كردن جريان مســابقه های مختلف بوده اســت. اين تيم در 
پنج هفته ای كه در ليگ قهرمانان به مصاف رقبا رفت، هرگز 
نتوانست شکست را با پيروزی و حتی تساوی عوض كند. در 
حقيقت آنها دو بار گل اول مســابقه را از رقبا دريافت كردند و 
در هر دو مسابقه، در نهايت به عنوان تيم بازنده از زمين بيرون 
رفتند. اين همان مشکل بزرگی است كه در تيم ملی كارلوس 
كی روش هم كم و بيش وجود داشــت. تيمی كه در شرايط 

عادی، عالــی و بی نقص دفاع می كرد اما بعــد از دريافت گل 
اول، نمی توانست به همين خوبی پيش برود و قادر نبود نتيجه 
مسابقه را با جلو آمدن تغيير بدهد. جواد نکونام بارها نشان داده 
كه دوست دارد در مربيگری از تاكتيك های كارلوس كی روش 
استفاده كند. تيم او هم درست مثل تيم های كی روش فوتبالی 
»واكنشی« ارائه می دهد. آنها با جديت دفاع می كنند و منتظر 
لحظه ای می مانند كه بتوانند به حريف لطمه بزنند. با اين وجود 
فوالد در واكنش نشان دادن به دريافت گل، چندان قدرتمند 
نشان نداده و اين همان مشکلی است كه برای نتيجه گرفتن 
در آينده، حتما بايد برطرف شود. مشکل بزرگ ديگر، كندی 
برخی از ستاره های فوالد و از دست رفتن موقعيت های گل زنی 
در اين تيم است. در مســابقه رفت با النصر و در شرايطی كه 
اهوازی ها با يك گل از حريف جلو بودند، آياندا پاتوسی تقريبا از 
ميانه ميدان با دروازه حريف تك به تك شد اما در نهايت بسيار 
كند عمل كرد و نتوانست از اين توپ استفاده كند. در نهايت هم 
النصر به بازی برگشت و توانست گل مساوی را به ثمر برساند. 
شايد اگر آن توپ پاتوسی به گل تبديل شده بود، تيم نکو حاال 
حداقل در رده دوم جدول قرار داشت و ناچار نبود خيلی زود 

با تورنمنت وداع كند. 
دو مســابقه ابتدايی فوالد با السد و النصر، به خوبی نشان 

دادند كه اين تيم چه قابليت هايی دارد. فوالد در هر دو مسابقه 
فقط يك قدم با پيروزی فاصله داشت اما كم تجربگی بعضی از 
نفرات تيم، در نهايت موجب شد كه پيروزی از دست آنها ليز 
بخورد. با اين وجود آنها هنوز می توانند در فصل های بعدی 
ليگ قهرمانان حرف های زيادی برای گفتن داشــته باشند. 
فوالد در درجه اول به ثبات و حفــظ تركيب فعلی نيمکتش 
نياز دارد. نکو بايد در اين باشگاه حفظ شود تا به مرور زمان در 
رساندن ايده های فنی اش به مرحله اجرا، پختگی بيشتری 
به دســت بياورد. نفرات جوان فوالد هم بايد در اين باشگاه 
بمانند. قرمزهای اهوازی حاال بايد بــه خانه برگردند و روی 
ادامه رقابت های اين فصل تمركز كنند. هيچ كس آنها را برای 
حذف شدن در گروهی كه غول هايی مثل السد و النصر در آن 
حضور داشتند، سرزنش نمی كند اما هيچ كس هم انتظار ندارد 
فاصله آنها با صدر جدول در ليــگ برتر، به همين اندازه زياد 
بماند. اگر فوالد در ديدارهای معوقه اش در اين فصل به برتری 
دست پيدا كند، شانس خوبی خواهد داشت تا دوباره در ليگ 
برای سهميه آسيا بجنگد. آنها در جدول جام حذفی هم حضور 
دارند و در اين مرحله بايد خودشان را مهيای نبرد با قشقايی 
كنند. اگرچه جاه طلبی آسيايی ديگر به پايان رسيده اما فوالد 

هنوز برای ادامه راه، آرزوهای بزرگی در سر دارد.

اولين مســابقه از مرحله نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان اروپا، برنده نداشــت. مسابقه ای كه 
كامال توفانی آغاز شد اما در اوج آرامش به پايان 
رسيد. تيم ها در اولين نيمه، به آب و آتش زدند 
اما در نيمه دوم، محتاط ظاهر شدند تا همه چيز 
به دوئل دوم در اســتمفوردبريج كشيده شود. 
اولين نکته جالب در شــروع مسابقه، استفاده 
هر دو تيم از سه مدافع ميانی در تركيب اصلی 
بود. بازی كردن چلسی با سيستم دفاع سه نفره، 
چندان غيرمنتظره به نظر نمی رسيد اما اينکه 
رئالی ها هم به ســراغ اين سيستم بروند، كمی 
دور از انتظار بود. چراكه تيم زيــزو قبال با اين 
سيستم به مصاف رقبا نمی رفت. واران، ميليتائو 
و ناچو، ســه مدافع ميانی رئال در اين مسابقه 
بودند و مطابق هفته های گذشــته، ســرخيو 

راموس از روی ســکوها مســابقه هم تيمی ها 
را تماشــا می كرد. نبرد توخل و زيزو، با برتری 
محسوس چلسی شــروع شد. به نظر می رسيد 
بازی با اين سيســتم، برای خــود رئالی ها هم 
كمی غافلگيركننده بــود. در نيمه اول، زمان 
نسبتا زيادی طول كشــيد تا آنها خودشان را 
در زمين مســابقه پيدا كنند. چلسی در همان 
دقايق ابتدايی، صاحب يــك بخت فوق العاده 
برای گل زنی شــد اما تيمو ورنر در ادامه فصل 
نااميدكننده اش، اين تــوپ را هم به راحتی از 
دست داد. لحظاتی بعد اما كريستين پوليشيچ 
با يك نفوذ فوق العاده بــه عمق دفاع، كورتوآ را 
نيز جا گذاشت و گل اول بازی را به ثمر رساند. 
چلســی بعد از باز كردن دروازه رئالی ها، چند 
بخت خوب ديگر هم ايجــاد كرد اما هيچ كدام 

از ضدحمله های اين تيم به نتيجه نرســيدند. 
رئال در 23 دقيقه اول بازی، حتی يك شــوت 
درون چارچوب نداشــت اما ســرانجام در اين 
دقيقه با شــليك عالی بنزما و توپــی كه به تير 
دروازه برخورد كرد، اولين موقعيتش را ساخت. 
زياد طول نکشيد تا ســفيدها با يك ضربه كرنر 
و چرخش و ضربه اســتثنايی كريــم بنزما، به 
گل تســاوی برســند. كريم باز هم نشان داد 
كه اين روزها در اوج آمادگی قرار دارد. شــايد 
كليدی تريــن تفــاوت دو تيــم در نيمه اول، 
»تجربه« بود. چلســی با وجــود يك نمايش 
كامال برتر، نتوانســت برنده بــه رختکن برود. 
چراكه تجربه بــاال و شــخصيت اروپايی رئال 
مادريد، اجــازه نمــی داد اين تيم زيــر باران 
شديد والديباس مقابل حريف زانو بزند. در 45 
دقيقه دوم، بازی تا حــدود زيادی از تب و تاب 
افتاد. به نظر می رســيد دو تيم بيشتر به دنبال 
احتياط  كردن هستند و نمی خواهند بی گدار 
به آب بزنند. حتی ورود ستاره هايی مثل حکيم 
زياش و كای هاورتز به تركيب چلسی، چيزی 

را تغيير نداد. چراكه اين نبرد در نيمه دوم، بيش 
از حد سنگين و پيچيده شــده بود. ظاهرا هم 
توخل و هم زيزو تصميم گرفتنــد اين نتيجه 
را حفظ كنند و همه چيز را بــه نبرد بعدی در 
لندن موكول كنند. سرنوشــت اين مســابقه، 

بسيار حســاس و نزديك خواهد بود. چراكه به 
نظر می رسد رئال به كمك تجربه فوق العاده و 
چلسی به كمك ستاره های خالقی كه در اختيار 
دارد، به يك اندازه برای رسيدن به فينال ليگ 

قهرمانان اروپا شانس دارند.

فوالد و راه فراری که وجود نداشت

مردن در گروه مرگ!

همه چیز به جنگ »لندن« موکول شد

كشت و كشتار ناتمام! 

استقالل، الدحیل و االهلی 
با هشت امتیاز، به یک اندازه 

برای رفتن به دور حذفی 
شانس دارند. بهترین حالت 

برای استقالل، پیروزی در 
مسابقه روز آخر با الشرطه 
عراق و تساوی در مسابقه 
االهلی و الدحیل است. در 

این صورت آبی ها با 11 امتیاز 
به عنوان صدرنشین راهی 

مرحله بعدی خواهند شد

 شماره   784 /   پنجشنبه 9  اردیبهشت   1400  /   16  رمضان 1442  / 29  آوریل   2021


