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نعمتي و آرخي، پرچمداران 
كاروان پارالمپيك

طبق درخواســت کمیته برگزاری بازی های 
توکیو 2020، کلیه کشــورهای شرکت کننده 
باید یــک خانم و یک آقــا به عنــوان پرچمدار 
کاروان معرفــی کنند، بر این اســاس در جریان 
برگــزاری یکصد و هشــتاد و پنجمین جلســه 
هیات رییســه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
و پــس از انجام قرعه کشــی میــان گزینه های 
مورد نظــر، در نهایت زهرا نعمتــی، ملی پوش 
تیم تیراندازی با کمــان و نورمحمد آرخی، ملی 
 وش تیم دوومیدانی نابینایــان و کم بینایان، به 
عنوان پرچمداران کاروان ایــران در بازی های 
توکیو 2020 معرفی شدند. در بخش بانوان زهرا 
نعمتی، ســاره جوانمردی و النــاز دارابیان و در 
بخش آقایان داوود علیپوریان، نورمحمد آرخی 
و روح ا... رســتمی کاندیدا بودند که پس از انجام 
قرعه کشــی، در نهایت نعمتی و آرخی انتخاب 
شدند. زهرا نعمتي در المپیک 2016 ریو نیز به 
عنوان پرچمدار کاروان ایران انتخاب شــده بود. 
کاروان پارالمپیک جمهوری اســامی ایران در 
بازی های توکیو 2020 با عنوان »سردار دل ها« 
حضور می یابد و تاکنون حضور 62 ورزشــکار از 

کشورمان در این رویداد قطعی شده است.
    

حذف حاشيه ساز قائمي از تيم ملي
کم تر از سه هفته دیگر تیم ملی والیبال ایران 
باید در نخســتین بازی خود در المپیک توکیو 
مقابل حریف قدرتمندی مانند لهستان قرار گیرد. 
پس از نمایش ضعیف تیــم ملی در لیگ ملت ها، 
اردوي تیم ملي در حالي آغاز شد که فرهاد قائمي 
و مجتبي میرزاجانپور نیز به جمع اردونشــینان 
اضافه شــدند. داورزني درحالي از دعوت قائمي 
خبر داده بود که آلکنو تنها درخواســت حضور 
مهدي مرندي را داشــت تا این تناقض آشــکار 
زمزمه دخالت رییس فدراســیون در تصمیمات 
سرمربی تیم ملی را مطرح کند. قائمی که به دلیل 
مسائل شخصی از تیم ملی خداحافظی کرده بود، 
با درخواست داورزنی وارد اردو شد اما آلکنو پس 
از حضور در تمرینات خط قرمزی روی نام بازیکن 
تحمیل شده فدراســیون کشید. اتفاق که منجر 
به عصبانیت دریافت کننده ســابق تیم ملی شد. 
قائمی، پس از خط خوردن از اردو اظهارات تندی 
را علیه سرمربی و مسئوالن والیبال مطرح و تاکید 
کرد که بعد از حضور در تمریــن تیم ملی بدون 
اینکه در کار گروهی شرکت کند و مورد ارزیابی 
قرار گیرد، کنار گذاشته شد. قائمي در ادامه تاکید 
کرده که »حرفی که داورزنی روز اول با من زد این 
بود که صددرصد در تیم حضور خواهم داشت و 
تایید کادر فنی را هم گرفته اســت. دلیلش هم 
این بود که تیم ملی در دریافت مشکاتی دارد و 
حضور من می تواند به تیم ملی کمک کند. برای 
تمام بازیکنان تیم ملی احترام قائل هستم، اما این 
صحبتی بود که با من مطرح شد.« فدراسیون باید 
در نظر بگیرد این دخالت ها و حواشــي در فاصله 

کم تا المپیک کمکي به تیم نمي کند.
    

سهميه شنا يونيورساليتي باقي ماند
در حالي که مهرشــاد افقري شــناگر ایران 
توانســته بود ســهمیه B المپیک را به دســت 
بیاورد، متین بالسیني با سهمیه یونیورسالیتي 
راهي توکیو خواهد شد. طبق قوانین فدراسیون 
جهانی بهترین شناگران که رکورد B المپیک را 
در هر ماده کسب می کنند، مستقیم به المپیک 
می روند. افقری با زمان 53.46 در ماده 100 متر 
پروانه رکــورد ورودی B المپیــک )53.52 ( را 
ثبت کرد. اما بعد از اعام رکوردهای ثبت شــده 
سایر شناگران در تورنمنت های مختلف جهان، 
مشخص شد که رکورد ثبت شــده او برای ورود 
به المپیک از طریق ســهمیه B کافی نیست. از 
آنجایی که مهرشــاد افقــری در تاریخ 25 ژوئن 
موفق به ثبت رکورد شــده، فدراسیون جهانی 
اعام کرد این رکورد به دســت آمــده خارج از 
آخرین زمان )20 جون 2021( برای بررســی 
برنامه سهمیه یونیورســالیتی بوده و به همین 
دلیل این ســهمیه نیز به وی تعلق نمی گیرد. به 
همین دلیل فدراسیون جهانی شنا، شناگر ایران 
که دارای بهترین فینــا پوینت تا تاریخ 20 ژوئن 
)آخرین مهلت بررسی ســهمیه یونیورسالیتی( 
است را به عنوان نماینده ایران در المپیک معرفی 
کرد. بدین ترتیب متین بالســینی شناگر ماده 
200 متر پروانه تیم ملی ایران وارد دسته بندی 

بازی های المپیک شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

ایتالیا در 14 مســابقه اخیر در همه 
جام ها روبه روی اسپانیا، فقط »دو بار« 
برنده بوده است. آماری که اصا به سود 
این تیم به نظر نمی رسد. با این حال نباید 
فراموش کرد که از زمان شروع تورنمنت 
یورو 2020، تیم مانچینی همواره مدعی 
شماره یک بردن این جام بوده و حاال هم 
با شــانس به مراتب بیشتری روبه روی 

اســپانیا قرار می گیرد. پــس از همان 
نمایش درخشان شب اول، همه تصور 
می کردند که ایتالیا حتما راهی دیدار 
فینال خواهد شد اما اسپانیا جام را اصا 
خوب شروع نکرد. تیم جوان شده انریکه 
در دو مسابقه اولش در یورو فقط و فقط 
دو امتیاز کسب کرد و نشان داد که برای 
تبدیل شدن به یک تیم کامل، همچنان 
به فرصت بیشــتری احتیاج دارد. در 
جدال حساس و سرنوشت ساز امشب، 

ایتالیا با فشار بیشتری به میدان می رود. 
چراکه آنها می خواهنــد به هر قیمتی 
برنده جام باشند. مهره های جوان اسپانیا 
اما تا همین جا هم دست به کار جذابی 
زده اند و می خواهنــد از این موقعیت، 
لذت بیشتری ببرند. حذف ایتالیا برای 
مردم این کشــور، یک فاجعه به شمار 
می رود اما اسپانیایی ها اصا این طور فکر 
نمی کنند. با این حال نمی توان انکار کرد 
که این مسابقه برای مردم هر دو کشور، به 

شدت مهم است. در نقاط مختلف زمین، 
ایتالیایی ها برتری نســبتا محسوسی 
به رقیب دارند اما انریکه امیدوار اســت 
تبحر تیمش در حفظ توپ، شــرایط را 
برای پیروزی اسپانیا هموار کند. تا امروز، 
اسپانیایی ها رکورددار بیشترین مالکیت 
توپ در این جام بوده انــد. در مقابل اما 
تیم مانچینی، از یــک قدرت هجومی 
مثال زدنی برخوردار است و به سادگی 
تسلیم حریف نخواهد شد. خیلی ها باور 

دارند که برنده این مسابقه، می تواند در 
نهایت جام قهرمانی را یکشــنبه شب 

باالی سر ببرد.
اولین برخورد تاریخ دو تیم در یورو 
به سال 1۹۸0 برمی گردد؛ جدالی که با 
یک تساوی بدون گل به پایان رسید. 
هشت ســال بعد دو تیم دوباره در این 
جام با هم روبه رو شدند. نبردی که در 
آن، مانچینی و ویالی در ترکیب ثابت 
تیم ملی ایتالیا بودند و آتزوری با تنها 
گل ویالی، حریفش را در دور گروهی 
یورو شکســت داد. پس از آن مسابقه 
برای 20 ســال خبری از جدال های 
ایتالیا و اسپانیا در یورو نبود اما از سال 
200۸ به بعد این دو تیم همیشــه در 
مراحل حذفی این تورنمنت با هم روبرو 
شده اند. سال 200۸ این اسپانیا بود که 
در یک رقابت فوق العاده حساس ایتالیا 
را در ضربات پنالتی شکست داد. دو تیم 
در یورو 2012 عملکرد فوق العاده ای 
داشتند و در فینال به هم برخورد کردند 
و این بار اسپانیا با یک نمایش کاما برتر 
چهار گل به حریــف زد. حتما یادتان 
هست که در آن جدال کاسیاس چطور 
از داورها می خواســت تا زودتر سوت 
بزنند ک حریف را بیشــتر از این آزار 
ندهند. آبی ها اما سرانجام انتقام شان 
را گرفتند. ایتالیا سال 2016 با هدایت 
کونته توانست اســپانیا را از یورو کنار 
بزند. آنها در همان مرحله یک هشتم 
نهایی، مدافع عنــوان قهرمانی جام را 

شکست دادند.
آخرین برخورد اســپانیا و ایتالیا تا 
امروز سال 201۷ در مرحله مقدماتی 
جام جهانی انجام شــده اســت. از آن 
نبرد تا امروز تغییرات بسیار زیادی در 
ترکیب دو تیم به وجود آمده است. در 
آن نبرد اسپانیا سه بار دروازه ایتالیا را باز 
کرد تا تیم ونتورا از جام جهانی دورتر 

شــود. از بین نفرات ثابت اسپانیا برای 
آن جدال، داوید دخیا حاال یک مهره 
نیمکت نشین به شمار می رود. ایسکو، 
کارواخال، آسنسیو و سرخیو راموس 
هم در فهرســت تیم ملی بــرای یورو 
جایی نداشته اند. آندرس اینیستا، پیکه 
و داوید سیلوا نیز رســما از دیدارهای 
ملی خداحافظی کرده اند. از آن ترکیب 
فقط و فقط سرخیو بوسکتس، کوکه و 
جوردی آلبا در تیم ملی حضور دارند. 
در تیم حریف هم در روی همین پاشنه 
می چرخد. از 11 بازیکنی که در آخرین 
نبرد با اسپانیا به زمین مسابقه رفتند، 
فقط چهار بازیکن هنــوز در این تیم 
فیکس هستند. هر دو تیم، نیمکت شان 
را نیز تغییر داده انــد. بدون تردید این 
یکی از مهم ترین تجربه های مربیگری 
انریکــه و مانچینی خواهد بــود. آنها 
می خواهند در اولیــن تجربه یورو در 
قامت مربی، تیم شان را به فینال یورو 
برسانند. ایتالیا با پنج پیروزی متوالی 
و اسپانیا با سه برد پیاپی به این جدال 
قدم گذاشته اند. نبردی فوق العاده که 
اولین فینالیست جام ملت ها را رسما 

معرفی خواهد کرد. 

به استقبال نیمه نهایی نفس گیر جام ملت ها

فرمول مانچینی، نقشه انریکه

اتفاق روز

چهره به چهره

چهارمین تقابل پیاپی ایتالیا و اسپانیا در جام ملت های اروپا، امشب در لندن برگزار می شود. یک مسابقه جذاب و 
تماشایی که به شدت هیجان انگیز خواهد بود. نکته جالب اینجاست که اسپانیا در هر دو دیدار گذشته، ناچار به بازی فراتر 

از وقت های معمول شده و نسبت به ایتالیا »30 دقیقه« بیشتر به میدان رفته است. اتفاقی که این تیم را به لحاظ بدنی به 
شدت تحت فشار قرار خواهد داد. با این وجود همه چیز برای انجام یک جدال دلچسب در ومبلی مهیا به نظر می رسد. یک 

نبرد دیدنی که یکی از این دو تیم را به فینال جام ملت ها خواهد فرستاد.

همین چند روز قبل بود که تونی کروس 
خبر وداع همیشــگی با تیم ملــی آلمان را 
رســانه ای کرد. در روزهای گذشــته، کادر 
فنی جدید تیم ملی آلمــان تاش کردند تا 
او را از این تصمیم منصــرف کنند اما تونی 
در نهایت تصمیمــش را گرفته بود و به هیچ 
وجه نمی خواست آن را پس بگیرد. خیلی ها 
تصور می کردند این ســتاره حداقل تا جام 
جهانی در ترکیب مانشافت باقی می ماند اما 
او می خواســت در همین تابستان به دوران 

بازی در رده ملی پایان بدهد.
 کروس در حالی از تیــم ملی آلمان جدا 
می شــود که حتی با وجــود نمایش بد تیم 
یوگی لوو در یــورو 2020، همچنان یکی از 

بهترین مهره های این تیم بوده است. او حتی 
در همین یورو هم عملکرد بدی نداشــته و 
همچنان می توانسته به تیم ملی کمک کند. 
هافبکی در قواره های کروس اما اهمیت وداع 
به موقــع را خیلی خوب می فهمــد. او اصا 
نمی خواهد خاطرات درخشــانی که در تیم 
ملی ساخته را به سادگی خراب کند. تونی با 
همین تیم قهرمان دنیا شده و برای سال ها 
یکی از فوق العاده تریــن مهره های تیم ملی 

کشورش بوده است. 
او همچنان در ترکیب ثابت رئال مادرید 
دیده می شــود و بدون تردید از قابلیت های 
الزم بــرای ادامــه درخشــش در رده ملی 
برخوردار اســت اما ایده آل ترین زمان وداع 
با رده ملی را به راحتی از دســت نمی دهد. 
این یک هنر فوق العاده است که در بسیاری 
از چهره های شــاخص فوتبــال ایران دیده 
نمی شود. چهره هایی که هرگز زمان درست 
برای ترک تیم ملــی را انتخاب نکردند. علی 

دایی، یک چهره درخشان و فوق العاده برای 
فوتبال ملی ایــران بود اما آنقــدر در این 

تیم باقی ماند تا به جای ســتایش های 
همیشــگی، با موجی از ســرزنش ها 
روبه رو شد. پایان دوران ملی شهریار 
با وجود همه دســتاوردهای جذاب 
او، اصا دلچسب به نظر نمی رسید. 

جواد نکونام هم آنقدر در تیم ملی 
ماند تــا تصویــرش را از یک هافبک 

دفاعــی بی مانند به هافبکی 
تقلیل دهد کــه تنها به 

دادن پاس های کناری 
فکــر  یســک  کم ر
می کند. جــواد برای 
شکستن رکورد تعداد 
بازی های شــهریار در 

تیــم ملی باقــی ماند و 
خیلی دیر تصمیم به ترک 

این تیم گرفت. مســعود 

شجاعی هم همین شرایط را داشت. 
او برای مدتــی کاپیتان تیم 
ملی بود اما دیگر درخشش 
گذشــته را در ایــن تیم 

نداشت. جالب اینجاست که مسعود همچنان 
با تیم ملی خداحافظی نکــرده و حتی پس 
از آن نمایش فاجعه بار روبــه روی تیم ملی 
عراق و اخــراج از زمین، چنیــن تصمیمی 
نگرفته است. درست مثل اشکان دژاگه که 
او هم با وجود مصدومیــت دائمی و دوری از 
فرم ایده آل، پیامی برای خداحافظی از تیم 
ملی منتشر نمی کند. این هنر ستاره ا ی مثل 
کروس اســت که می داند در دنیای فوتبال، 
»وقت شناســی« چقدر اهمیت دارد. او در 
نقطه اوج از تیم ملی می رود تا شرایط را برای 
مهره های جوان تر فراهم کند. کمک به تیم 
ملی یک کشور، فقط با بازی کردن در آن تیم 
اتفاق نمی افتد. اینکه به موقع کنار بکشی و به 
دیگران این امکان را بدهی که جای خالی ات 
را با گزینه جوان تری پر کنند، خودش یک 
کمک بزرگ به شــمار مــی رود. کمکی که 
ستاره های خودمان نسل به نسل از آن دریغ 

کرده اند.

آریا رهنورد

هفته سی و دوم رقابت های لیگ آزادگان هم با حساسیت و 
هیجان فوق العاده ای پشت سر گذاشته شد. جالب است بدانید 
که این هفته، فقط یک تیم توانست بیشــتر از دو گل به ثمر 
برساند و تنها چهار تیم مجموعا توانستند دروازه رقیب شان 
را بیشتر از یک بار باز کنند. هیجان و حساسیت در لیگ یک 
آنقدر باالست که راهی به جز احتیاط کردن پیش روی تیم ها 
باقی نمی گذارد. درست مثل همیشه، واکنش های منفی به 
داوری و البته روایت های عجیبی از سطح دوم فوتبال ایران 

به گوش می رسد.
تیم محبوب، در آستانه بازگشت

شیرازی ها این هفته در لیگ یک، دســت به کار بزرگی 
زدند. این کار بزرگ، چیزی شــبیه یک همکاری خاص بین 
تیم های شیرازی لیگ یک بود. تیم قشقایی با ارائه یک نمایش 
درخشان، صدرنشین لیگ را شکست داد و همه امتیازهای 
این مســابقه را از بادران گرفت. به صورت همزمان هم فجر 

سپاسی در حساس ترین و مهم ترین نبرد هفته، هوادار تهران 
را شکست داد تا با یک جهش جذاب، خودش را به صدر جدول 
لیگ یک برساند. حاال فجر در فاصله دو هفته به پایان رقابت ها 
با تفاضل گل بهتر نســبت به رقبا صدرنشــین لیگ یک به 
شمار می رود. آنها در دو هفته پایانی با شهرداری بوشهر که 
خودش یکی از شانس های صعود اســت و گل ریحان البرز 
که از قبل سقوطش به لیگ دو قطعی شده، مسابقه خواهند 
داد. اگر فجر بتواند شــاهین را شکست بدهد، در یک قدمی 
بازگشــت به لیگ برتر قرار خواهد گرفت. هواداران فوتبال، 
خاطرات خوبی از دوران این باشــگاه در ســطح اول فوتبال 
ایران دارند. یک تیم بازیکن ساز که با هدایت غام پیروانی، 
چهره های فوق العاده ای را به فوتبال ایران معرفی کرد. فجر 
پس از چند سال دوری، حاال خودش را برای لیگ برتر آماده 
می کند. هرچند که رقابت در صدر جدول به شــدت نزدیک 
است و در نهایت سرنوشت دو تیم صعودکننده را میلی مترها 

تعیین خواهند کرد.
به این دلیل، صعود نمی کنند

تعدادی از تیم ها در لیگ برتر، تا اواخر فصل می درخشند و 
در نقش مدعی فرو می روند اما از جایی به بعد، دیگر مسابقات 
را چندان جدی نمی گیرند و مدام امتیاز از دست می دهند. 
در هفته های گذشــته یک روایت عجیب در مورد این تیم ها 
شــنیده شــده اســت. اینکه تعدادی از بازیکنان در چنین 

تیم هایی، اجازه نمی دهند باشگاه لیگ برتری شوند. چراکه 
می دانند اگر این اتفاق رخ بدهد، خودشان مجبور به ترک تیم 
هستند و اگر هم پولی به مجموعه تزریق شود، تنها برای ورود 
مهره های جدید خواهد بود. دوست داریم روایت هایی شبیه 
به این را باور نکنیم اما جدول لیگ یک، چیز دیگری نشــان 
می دهد. تیم هایی مثل مس کرمان و خیبر خرم آباد هم در این 
مورد با اتهام هایی روبه رو هستند. تیم هایی که تا همین چند 
هفته قبل، مدعی عنوان قهرمانی بودند اما شروع به از دست 

دادن رگباری امتیازها کردند و حسابی ار دور خارج شدند.
ماجرای عجیب شهرداری آستارا

داستان شهرداری آســتارا هم در نوع خودش ماجرای 
عجیبی اســت. آنها که مهره هایی مثل علیرضا رمضانی را 
در اختیار دارند، در نیم فصل اول تیم صدرنشین لیگ یک 
بودند و حتی شانس صعود داشتند اما حاال وارد نبرد برای 
بقا شــده اند. تیم پایان رافت، یک سقوط وحشتناک را در 
جدول تجربه کرده و حاال حتی برای بقا هم مشکاتی دارند. 
البته به نظر می رســد آنها در نهایت در لیگ یک خواهند 
ماند اما برای صعود به لیگ برتــر، این تیم باید برنامه های 
متفاوتی در ذهن داشته باشد. با این روند، ماندن در لیگ 
یک هم خودش یک موفقیت بزرگ برای این باشــگاه به 
شــمار می رود. اتفاقی که آنها باید در دو مســابقه بعدی، 

برایش تاش کنند.

آخرین تالش های چوکا
همین ســال قبل بود که هواداران چوکا، باالخره صعود 
تیم شان به لیگ یک را به چشم دیدند. همین تیم اما حاال در 
آستانه سقوط از این لیگ قرار دارد. تا اینجا سقوط تیم های 
گل ریحان و نود ارومیه قطعی شده است اما چوکا همچنان 
می تواند شرایط را تغییر بدهد. اگر آنها دیدار فوق حساس این 
هفته را برابر قشــقایی با پیروزی سپری کنند، به یک قدمی 
بقا می رســند و حداقل تا آخرین هفته، به این اتفاق امیدوار 
خواهند بود. برای چوکا، همه چیز به شدت حساس و سخت به 
نظر می رسد. جالب اینکه آنها به دلیل آماده نبودن استادیوم 
خانگی، تمام دیدارهای خانگی این فصل را دور از تالش برگزار 
کرده اند. این خودش یکی از دالیل نتایج ناخوشایند این تیم 

بوده است.
نگران »سالمت« بازی ها

مســئوالن لیگ یک این دو هفته، باید به شــدت نگران 
سامت بازی ها باشند. خوشبینی افراطی در این مورد، اصا 
موثر نخواهد بود. بدون تردید تیم ها و مهره هایی هستند که 
قصد دارند از این دو هفته، با مسائلی مثل رها کردن مسابقه به 
نفع حریف یا حتی شرط بندی درآمدزایی کنند. فدراسیون 
نباید به افراد سودجو اجازه بدهد که اعتبار و سامت لیگ را به 
همین سادگی زیر سوال ببرند. سامت لیگ در این دو هفته 

سرنوشت ساز باید به هر قیمتی حفظ شود. 

خداحافظي ستاره مانشافت با تیم ملي

هنر »تونی« بودن! 

پنج نکته در مورد روزهای حساس لیگ یک

چراغ زرد در ليگ برتر

در جدال حساس و 
سرنوشت ساز امشب، 

ایتالیا با فشار بیشتری به 
میدان می رود. چراکه آنها 

می خواهند به هر قیمتی 
برنده جام باشند. مهره های 

جوان اسپانیا اما تا همین 
جا هم دست به کار جذابی 
زده اند و می خواهند از این 

موقعیت، لذت بیشتری 
ببرند
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