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 ملي پوش واليبال بانوان ایران
 در ليگ اسلووني

ســودابه باقرپور ملی پوش والیبال بانوان ایران 
از شــهریورماه در لیگ باشگاهی اســلوونی بازی 
می كنــد. او درباره حضورش در لیگ این كشــور 
گفت:»مسابقات لیگ اســلوونی از شهریورماه تا 
سال آینده برگزار می شــود و من با تیم نواگوریکا 
برای یک ســال قرارداد بســته ام. این تیم در لیگ 
برتر اسلوونی است و من بعد از صحبت با مربی این 
تیم قرارداد امضا كردم.« لژیونر والیبال كشورمان 
با بیان این موضوع كه سطح لیگ اسلوونی باالست، 
خاطرنشان كرد:»تعداد تیم های لیگ باشگاهی این 
كشور بیشتر از ایران اســت كه سطح باالیی دارد و 
می توانم بیشتر بازی كنم.« وی ادامه داد:»قرارداد 
من با تیم نواگوریکا برای یک فصل لیگ باشگاهی 
است كه پس از قرارداد با این تیم نامه ای از فدراسیون 
جهانی گرفتم.« باقرپور در پایان با اشاره به رسیدن 
به هدفش گفت:»هدف من لژیونر شدن بود كه به 
آن دست یافتم. از طرفی می خواهم پیشرفت و به 

والیبال كشورم كمک كنم.« 
    

جایزه بزرگ براي محك فصيحي
با توجه به حضور فرزانه فصیحی، دونده سرعتی 
ایران در بازی هــای المپیک توكیو، فدراســیون 
دوومیدانی در نظر دارد یــک رقابت جایزه بزرگ 
در ماده ۱۰۰ متر بخش زنان با دعوت از نفرات برتر 
این ماده در تاریخ جمعه، ۲۵ تیر به میزبانی ورزشگاه 
آفتاب انقالب تهران برگزار كند. پیش از این قرار بود 
مرحله اول مسابقات قهرمانی باشگاه های كشور در 
بخش زنان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ تیر برگزار شود اما این 
رقابت ها به دوم و سوم مرداد موكول شد. با توجه به 
این كه تیم دوومیدانی ایران دوم مرداد به المپیک 
اعزام می شــود، امکان حضور فصیحی در مرحله 
اول لیگ وجود نــدارد. از این رو جایــزه بزرگی در 
ماده ۱۰۰متر زنان برگزار می شود تا فصیحی قبل 

از بازی های توكیو خود را محک بزند. 
    

لغو دوباره قهرماني آسياي 
دوچرخه سواري

بنا بر اعالم كمیته روابط بین الملل فدراســیون 
دوچرخه سواری، كنفدراســیون آسیا در نامه ای به 
تمامی فدراسیون های قاره آسیا اعالم كرد با توجه 
به شــیوع ویروس كرونا در كشــور تایلنــد و بنا به 
درخواست فدراسیون دوچرخه سواری این كشور 
رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ جاده لغو شد. زمان 
برگزاری دقیق این رقابت ها در جلسه روز یکشنبه 
كه به صورت وبینار با حضور اعضای هیات رییســه 
كنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا برگزار خواهد 
شد، اعالم می شود. قرار بود رقابت های قهرمانی آسیا 
۲۰۲۱ جاده از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ آگوست برگزار 
شود. كشــور میزبان پیش تر اعالم كرده بود تمامی 
شركت كنندگان باید به مدت ۱۴ روز پیش از برگزاری 
رقابت های قهرمانی آسیا در این كشور قرنطینه شوند. 
با توجه به عدم پذیرش كشــورهای شركت كننده، 
میزبان این رقابت ها را لغو كرد. این دومین بار است كه 

مسابقات قهرمانی آسیا لغو می شود. 
    

بسكتبال روي دور حاشيه
كمتر از دو هفته تا شروع بازی های المپیک زمان 
باقی است و بسکتبال ایران درحالی خود را برای این 
رقابت ها آماده می كند كه خبرهای خوبی از اردوی 
تیم ملی به گوش نمی رسد. اگر بخواهیم زمان شدت 
گرفتن حواشی در تیم ملی بسکتبال را روز بازگشت 
ملی پوشان از ژاپن به كشور در نظر بگیریم، تا به امروز 
هیچ اقدامی از سوی فدراسیون و خصوصا رییس 
فدراســیون برای جمع كردن این حواشی صورت 
نگرفته و طباطبایي هم با بی اعتنایی به این موضوعات 
برای سفری خارجی با تیم جوانان عازم لتونی شد. 
حاال یک هفته بعد از دور جدید تمرینات ملي پوشان 
به شرایط سالن آزادي منتقد هستند و هیچ یک از 
مسئوالن فدراسیون هم درباره این اتفاق صحبتی 
انجام نداده اند. همبســتگی و آرامش از ابتدایی و 
اصلی ترین نکات مورد نیاز تیم در آستانه المپیک 
است، اما به نظر می رســد در این دوره، »آرامش« 
تنها حلقه مفقوده بسکتبال ایران در آستانه اعزام 
به توكیو است. همچنین طبق گفته كارشناسان 
با توجه به نتایج تیم ملــی در بازی های تداركاتی، 
آســمانخراش ها از نظر فنی هم شــرایط چندان 
ایده آلی در این روزها ندارند. حال باید دید طباطبایي 

بعد از سفر دو هفته اي چه تدبیري مي اندیشد؟

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حاال که یورو دیگــر به پایان 
رسیده و شب های جذاب این جام 
به خاطره تبدیل شــده اند، مرور 
آمار این مسابقات در نوع خودش 
جذاب خواهد بود. بررسی آمار نشان 
می دهد ایتالیایی ها با شایستگی 
این جــام را تصاحــب کرده اند و 
البته اسپانیا به رغم از دست دادن 
ستاره های پرشمار و جوان شدن، 
غافلگیرکننده ترین تیم تورنمنت 
بوده است. حاال برای تماشای دوره 
بعدی جام ملت ها، باید ســه سال 
دیگر صبر کنیم. سه سال انتظار 
برای تورنمنتی که این بار برخالف 
این دوره، تنها در یک کشور برگزار 

خواهد شد.
    

هر مسابقه، تقریبا سه گل! 
برای دومین دوره متوالی، رقابت های 
یورو با حضور ۲۴ تیم برگزار  شد. همین 
اتفاق، تعداد بازی های جام را به عدد ۵۱ 
رساند. در این ۵۱ مسابقه، ۱۴۲ گل رد 
و بدل شــد. در واقع آمار گل زنی به ازای 
هر مسابقه در این تورنمنت ۲.7۹ است 
كه برای یک رقابت حســاس فوتبالی، 
عدد قابل توجهی به نظر می رسد. در این 
دوره از رقابت ها تماشاگرها هر ۳۲ دقیقه 
یک گل را تماشــا كرده اند. جالب اینکه 
بیشــترین تعداد گل های جام ملت ها 
بین دقایق ۴6 تا 6۰ به ثمر رســیده اند. 
در ایــن دوره همچنین هفــت گل در 
وقت های اضافه بیــن دقایق ۹۰ تا ۱۲۰ 
رقم خورده اند. پنج گل در نیمه های اول 
وقت های اضافه و دو گل در نیمه های دوم 
وقت های اضافه. در این دوره از یورو ۱۰ 
گل هم در وقت های تلف شده نیمه های 

اول و دوم مسابقه ها اتفاق افتاده اند.
بهترین خط حمله، شاهکار انریکه

اســپانیا و ایتالیا با ۱۳ گل، صاحب 
بهترین خطوط هجومی این تورنمنت 

بودند. با این تفاوت كه اسپانیا، یک بازی 
كم تر از الجوردی ها انجام داده است. این 
اتفاق در حالی رقم خورده كه آنها در دو 
مسابقه اول روبه روی سوئد و لهستان، تنها 
موفق به زدن یک گل شده بودند. اسپانیا 
از مسابقه سوم به بعد، به شدت راه افتاد و 
همه رقبا را به شدت غافلگیر كرد. الروخا 
با یک تركیب كامال جوان و متحول شده، 
به این تورنمنت قدم گذاشت و عملکردی 
فراتر از حد انتظار را به نمایش گذاشت. 
آنها تا مرحله نیمه نهایی جام پیش رفتند 
و در نهایت در ضربــات پنالتی، مغلوب 
ایتالیا شدند. زدن ۱۳ گل در 6 مسابقه، 
یک تجربه موفق برای قرمزها در این جام 
بوده است. به جز اسپانیا و ایتالیا، دانمارک 
و انگلیس تنها تیم های دیگری هستند 
كه توانسته اند تعداد گل های شان را در 

این تورنمنت دو رقمی كنند.
درصد مالکیت، باز هم اسپانیا

هیچ تیمــی در ایــن تورنمنت به 
اندازه اســپانیایی ها مالکیت توپ را در 
اختیار نداشته اســت. آنها در 6 مسابقه 
به طور متوسط 66.۸ مالکیت را در دست 
گرفته اند. در واقع این تیم تقریبا نزدیک 
به 7۰ درصد مالکیت توپ را در جریان 
هر مسابقه از رقبا گرفته است. آلمان با 
مالکیت متوسط ۵۹.۳ درصد و هلند با 
۵۴.۸ درصد مالکیــت، تیم های موفق 
دیگر جــام در این زمینــه بود ه اند. تیم 
قهرمان تورنمنت نیز با ۵۳ درصد مالکیت 
توپ، در این زمینه تیــم چهارم جام به 

شمار می رود.
خلق موقعیت، تیم آقای مانچو

ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ مجموعا ۱۲۸ 
بخت گل زنی به وجود آورده اســت. اگر 
این آمار را با 6۴ موقعیت فینالیســت 
دیگر این جام مقایسه كنیم، متوجه یک 
تفاوت بزرگ بین ایــن دو تیم خواهیم 
شــد. پس از ایتالیا، اسپانیایی ها با ۱۱۱ 
موقعیت گل زنی تیم دوم تورنمنت در این 
زمینه هستند. شاید اگر آنها مهاجم های 
گل زن تری از موراتــا، مورنو و اویارزابال 

داشتند، می توانستند از این موقعیت ها 
به شــکل مطلوب تر و ایده آل تری نیز 
استفاده كنند. فقط این دو تیم توانستند 
در تورنمنت، بیشتر از صد موقعیت برای 

باز كردن دروازه رقبا به وجود بیاورند.
دقت پاس، یوگی و دوستان

آلمانی ها خیلی زود از این تورنمنت 
حذف شدند و عملکرد موفقیت آمیزی 
در این جام نداشــتند. با این وجود، آنها 
مثل همیشه یک تیم كامال دقیق بودند و 
در زمینه دقت پاس به صورت مشترک با 
اسپانیا در صدر جدول قرار گرفتند. ۸۹.۳ 
درصد پاس های آلمانی ها و اسپانیایی ها 
در این تورنمنت صحیح و سالم به مقصد 
رسیده اند. پشت سر آنها فرانسه با ۸۹ و 
پرتغال با ۸۸.۵ درصد پاس سالم دیده 

می شوند.
تکل؛ این قهرمان خشن

شاید حواس خیلی ها تنها به گل ها 
یا نهایتا بازی فشرده ایتالیا بوده اما این 
تیم به جز دوندگی، پرس، دفاع خوب و 
گل های زیبا، یک ویژگی مهم دیگر هم 
داشته اســت. آنها بیشترین تعداد تکل 
در این تورنمنت را به خودشان اختصاص 
داده اند. ســتاره های الجوردی در این 
رقابت، ۹۹ تکل زده اند. در این فهرست، 
تیم دوم سوئیس با ۸۴ تکل و تیم سوم 
دانمارک با 7۹ تکل است. به نظر می رسد 
قهرمان این جام در كنار همه توانایی های 
فنی، به لحــاظ جنگجویی هم یک تیم 

درخشان بوده است.
بازپس گیری توپ، غوغای آبی ها

ایتالیا یک خاصیــت مهم دیگر هم 
در این تورنمنت داشــته اســت. آنها با 
در اختیار داشــتن ســتاره هایی مثل 
وراتــی و جورجینیو در میانــه میدان، 
۲۹۱ بار توانســته اند توپ را از رقبا پس 
بگیرند. اســپانیایی ها نیــز در این جام 
۲67 بازپس گیری توپ داشــته اند. به 
جز دانمــارک و انگلیس كــه تیم های 
بعدی این فهرست هســتند، اوكراین و 
جمهوری چک حضور غافلگیركننده ای 

در رده های بعدی این لیست دارند. شاید 
همین بازپس گیری توپ، یکی از دالیل 
مهم موفقیت این تیم ها در تورنمنت و 
رسیدن شان به مرحله یک چهارم نهایی 

بوده است.
سیوها؛ دیواری به اسم زومر

سوئیســی ها حتی قبــل از مرحله 
نیمه نهایی، از جام كنار رفتند اما بیشتر 
از هر تیم دیگری در این رقابت ها ســیو 
داشتند. یان زومر درون دروازه قرمزها 
۲۱ بار موفق به مهار توپ شــد. بخش 
مهمی از این آمار شگفت انگیز برابر تیم 
ملی اسپانیا خلق شد. جایی كه زومر با 
ســیوهای خارق العاده اش، تیم را به هر 
قیمتی در زمین مســابقه حفظ كرد و 
كار را به پنالتی ها كشــاند. نفر دوم این 
فهرست، كسپر اشمایکل از دانمارک با 
۱۸ سیو بوده است. شاید باورتان نشود اما 
با وجود عملکرد فاجعه بار تركیه در این 
رقابت ها، سنگربان این تیم هم ۱۸ سیو 
در این رقابت ها داشته و از این نظر، یکی از 

گلرهای موفق جام بوده است.
کلین شیت؛ نمایش تاریخی 

پیکفورد
با پنج كلین شیت در هفت مسابقه، 
جردن پیکفورد بهترین نمایش ممکن از 
سوی یک گلر انگلیسی در یک تورنمنت 
ملی را پشت سر گذاشته است. شاید او 
در دو مســابقه پایانی جام، چندان هم 

درخشان نبود اما بسته نگه داشتن دروازه 
انگلیس در پنج مسابقه متوالی آن هم 
در تورنمنت حساسی مثل جام ملت ها، 
یک دستاورد استثنایی بوده است. بعد 
از انگلیســی ها كه پنج بار توانســته اند 
دروازه شان را در این رقابت ها بسته نگه 
دارند، ایتالیا و بلژیک با سه كلین شیت، 
تیم های موفق دیگــر این جام به لحاظ 

بسته نگه داشتن دروازه بوده اند.
بهترین گل زن) ها(؛ شیک مثل 

رونالدو! 
كریستیانو رونالدو و پاتریک شیک، 
بهترین گل زنان این تورنمنت بودند. دو 
ستاره ای كه موفق شدند پنج گل در این 
رقابت ها به ثمر برسانند. كریس سه بار 
از روی نقطه پنالتــی گل زنی كرد اما در 
نهایت به خاطر دقایق بازی كم تر و پاس 
گل های بیشتر، به عنوان آقای گل رسمی 
تورنمنت معرفی شد. عملکرد پاتریک 
شــیک هم اما، فراتر از حد انتظار بود و 
توجه ها را به سمت او جلب كرد. پس از این 
دو ستاره، كریم بنزما، امیل فورسبرگ، 
روملو لوكاكو و هری كین، مهره های چهار 

گله تورنمنت بودند.
گل به خودی، یک رکورد تاریخی! 

وقتی اولین گل جام ملت ها یک گل 
به خودی باشــد، باید هم تعداد گل به 
خودی ها در این تورنمنت ركوردشکن 
شود. تا قبل از جام ملت های ۲۰۲۰، هیچ 
گلری در این تورنمنت گل به خودی نزده 
بود اما در این تورنمنت چهار سنگربان 
چنین كاری انجام دادند. جالب تر اینکه 
در تمام ادوار تاریخ یورو، ۹ گل به خودی 
زده شده بود و در همین جام به تنهایی 
۱۱ گل به خودی به ثمر رسید. یک ركورد 
تاریخی كه نشان می دهد كفش طالی 
این جام تنها و تنها برازنده »گل به خودی« 

بوده است! 
 بهترین پاسور،

 ماجرای یک هت تریک
اســتیون زوبر در حالی با چهار پاس 
گل بهترین پاســور یورو شد كه در یک 
مسابقه به تنهایی سه پاس گل داده بود. 
پس از روی كاستا در یورو ۲۰۰۰، او اولین 
بازیکنی بود كه در یک مسابقه یورو در 
پاس گل دادن هت تریک می كند. پشت 
سر زوبر با چهار پاس گل، دنی اولمو، لوک 
شاو، پیر امیل هویبیرگ و ماركو وراتی با 

سه پاس گل دیده می شوند.
 بیشترین سرعت؛ 

اسپینا کوالک می کند
بیشترین سرعت ثبت شده در این 
تورنمنت به مدافع كناری تیم ملی ایتالیا 
اختصاص دارد. اســپیناتزوال با سرعت 
ثبت شــده ۳۳.۸ كیلومتر از این حیث، 

بهترین بازیکن تورنمنت بوده اســت. 
ستاره ای كه البته قبل از مسابقه نهایی، 
آســیب دید و ادامه تورنمنت را از دست 
داد. نگو از مجارستان و كومان از تیم ملی 
فرانســه، نفرات بعدی این فهرست به 

شمار می روند.
بیشترین شوت؛ پاتریک رویایی

تنها دو بازیکن در جــام ملت های 
اروپا ۹ شوت درون چارچوب داشته اند. 
دو بازیکنی كه البته جام كامال متفاوتی 
را سپری كرده اند. پاتریک شیک و آلوارو 
موراتا با ۹ شوت درون چارچوب، در این 
زمینه موفق ترین تیم های جام ملت های 
اروپا بوده اند. درســت برخالف شیک 
كه یک تورنمنت استثنایی را پشت سر 
گذاشت، موراتا یکی از اصلی ترین دالیل 
از دست رفتن شــانس صعود الروخا به 

فینال تورنمنت بود.
 بیشترین مسافت؛ 
یک ستاره مطمئن

با ۸6.6 كیلومتر دوندگی، جورجینیو 
بیشترین مسافت را دراین تورنمنت طی 
كرده است. بازیکنی كه در یک تابستان 
رویایی پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا، حاال جام ملت ها را نیز برده است. 
كالوین فیلیپس با ۸۳ كیلومتر، دومین 
بازیکن جام از نظر طی كردن مســافت 
محسوب می شود. پدری، هری كین و 
رحیم استرلینگ هم، نفرات دیگر این 

لیست محسوب می شوند.
 بیشترین توپ گیری؛ 

ستاره ای از سوئیس
بیشــترین بازپس گیــری توپ در 
این تورنمنت از ســوی یک بازیکن، به 
یکی از ســتاره های تیم ملی سوئیس 
اختصاص دارد. آكانجی در این جام ۴6 
بازپس گیری توپ داشــته و به صورت 
برابر با جورجینیو در صدر این فهرست 
دیده می شــود. البته آكانجی نسبت به 
جورجینیو، دو بازی كم تر داشته است. این 
مدافع، یکی از نفرات كلیدی سوئیس در 

مسیر حذف فرانسه از جام بود.  

آمار بازی با یورو 2020

جواهری به نام جورجینیو، پدیده ای به نام انریکه! 

اتفاق روز

آریا رهنورد

استقالل و پرسپولیس تقریبا در همه چیز 
با هم اختالف نظر دارند اما ظاهرا پای مساله 
حقوق ندادن كه مطرح باشد، دو باشگاه خیلی 
هم خوب هماهنگ می شــوند و با همه وجود 
در یک راســتا قرار می گیرند. در همین چند 
روز گذشــته، دو ســتاره كروات سرخابی ها 
در اعتراض به وضعیت پرداخت دو باشــگاه، 
ایران را تــرک كردند. جالــب اینکه مدیران 
هر دو تیم در واكنش به ایــن اتفاق، از كلمه 

»باج خواهی« در واكنش به درخواست های 
میلیچ و رادو اســتفاده كرده اند. استقالل به 
هیچ وجه حاضر نیســت مطالبــات میلیچ را 
پرداخت كند و به نوعی عذر ایــن بازیکن را 
خواسته است. مساله برای قرمزها و رادو كمی 
پیچیده تر به نظر می رســد. چراكه ظاهرا او 
به توافق اولیه با باشگاه برای بازگشت دست 
پیدا كرده است. نکته عجیب اما اینجاست كه 
مدیران پرســپولیس برای مجاب كردن این 
بازیکن، حتی انتقاد ساده او نسبت به وضعیت 
واكسیناســیون را برنتابیده اند و رادوشوویچ 

را متهم به انتقــاد از نظام كرده انــد. اوال كه 
این نوع برخورد در نوع خودش بسیار زشت، 
سوداگرانه و خطرناک به نظر می رسد. عالوه بر 
این، اینکه آنها حق هیچ نوع انتقادی از شیوه 
اداره مملکت را برای یک بازیکن خارجی قائل 
نیستند، در نوع خودش حیرت آور است. همه 
می دانیم كه آخر این ماجرا، چه چیزی خواهد 
بود. همه می دانیم كه میلیچ و رادو با شکایت، 
به راحتی به حق شان می رسند. آنها با شکایت 
به فیفا نه تنها حق و حقوق از دست رفته را به 
دســت می آورند، بلکه حتی جریمه ماه هایی 
كه برای تیم های شــان به میدان نرفته اند و 
مشــغول اســتراحت بوده اند را نیز از فوتبال 
ایران دریافت خواهند كرد. پس چه بهتر كه 
تیم های ایرانی حداقل تصویرشــان را بیشتر 

از این مخدوش نکنند. این نوع ادبیات زننده 
برای بازیکنانی كه به جز دستمزدشان، چیز 
دیگری نمی خواهند، اصال با روحیات و هویت 

خود فوتبال، همخوانی ندارد.
مشکل پرسپولیس و اســتقالل با این دو 
بازیکن را باید جای دیگری جست وجو كرد. 
مساله این است كه هر دو باشگاه در پست های 
این دو نفــر، خریدهای گرانقیمتــی انجام 
داده اند. پرسپولیســی ها حامد لک را در این 
بخش از زمین در اختیار دارند و دیگر حضور 
بوژیدار برای شــان آنقدر هم مهم نیســت. 
اســتقاللی ها هم برای محمد نادری، هزینه 
زیادی كرده انــد و نمی خواهند همین هزینه 
را برای میلیچ هم بپردازنــد. اگر لک و نادری 
در این دو باشگاه نبودند، برخورد پرسپولیس 

و اســتقالل با این دو نفر هــم كامال متفاوت 
می شــد. آن وقت آنها به جای بی توجهی به 
درخواســت این دو بازیکن، دنبــال آنها هم 
می دویدند. اینکه رادو و میلیچ دستمزدشان را 
می خواهند، گناه نیست. اینکه قیمت دالر هم 
به شدت باال رفته، باز هم گناه آنها نیست. آنها 
مسئول وضعیت ارزی كشور نیستند و چیزی 
به جز دستمزدشان نمی خواهند. خیلی راحت 
می شد با فراهم كردن این رقم یا حداقل یک 
وعده مطمئن، این دو بازیکــن را در فوتبال 
ایران حفظ كرد اما ســرخابی ها مثل همیشه 
به سراغ راهی رفته اند كه در نهایت بزرگ ترین 
جریمه ها را روی دست شان خواهد گذاشت. 
راهی كه هم دو فوتبالیست و هم مقادیر زیادی 

پول را از آنها می گیرد.

درباره رفتار ناخوشایند سرخابی ها با دو مهره خارجی

دستمزد، باج نيست! 

تنها دو بازیکن در جام 
ملت های اروپا 9 شوت درون 

چارچوب داشته اند. دو 
بازیکنی که البته جام کامال 
متفاوتی را سپری کرده اند. 

پاتریک شیک و آلوارو 
موراتا با 9 شوت درون 

چارچوب، در این زمینه 
موفق ترین تیم های جام 

ملت های اروپا بوده اند

اسپانیا و ایتالیا با 13 گل، 
صاحب بهترین خطوط 

هجومی این تورنمنت بودند. 
با این تفاوت که اسپانیا، یک 

بازی کم تر از الجوردی ها 
انجام داده است. این اتفاق 

در حالی رقم خورده که آنها 
در دو مسابقه اول روبه روی 
سوئد و لهستان، تنها موفق 

به زدن یک گل شده بودند
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