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 تیم ملی تفنگ زنان ایران 
طالیی شد

تیم  ملی تفنگ زنان ایران در جام جهانی کرواسی 
به مدال طال دست پیدا کرد.

به گزارش فارس، در ادامه جام جهانی تیراندازی 
در کرواسی، دیروز تیم ملی تفنگ زنان ایران برای 

کسب مدال طال با روسیه رقابت کرد.
تیم ملی زنان ایران بــا ترکیب فاطمه کرم زاده، 
نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان در مرحله مقدماتی 
با ۶۲۵.۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و راهی 
فینال شد. ملی پوشــان ایران در این مرحله برای 
کسب مدال طال با روسیه رقابت کردند که در نهایت 
به عنوان قهرمانی رســیدند. در این ماده روسیه و 
مجارســتان نقره و برنز گرفتند. کاروان تیراندازی 
ایران روز پنجشــنبه نیز یک طال در تپانچه توسط 

جواد فروغی کسب کرد.
    

سه فرنگي كار در سیدبندي المپیك
اتحادیه جهانی کشــتی در آستانه برگزاری 
المپیک توکیو، اســامی چهار فرنگــی کار برتر 
جهــان در رنکینــگ المپیک را اعــالم کرد. بر 
اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی، نفرات اول 
و چهارم رنکینگ در باالی جــدول رقابت های 
المپیک قرار می گیرند و تا نیمه نهایی با یکدیگر 
برخورد ندارند و نفرات دوم و ســوم رنکینگ نیز 
در پایین جدول قرعه کشــی قرار می گیرند و تا 
نیمه نهایی با یکدیگر برخورد نخواهند داشــت. 
طبق همین قاعده چهار نفر برتر رنکینگ نسبت 
به دیگر رقبای خود کار نســبتا آسان تری برای 
رســیدن به مرحله نیمه نهایــی المپیک توکیو 
دارند. محمدعلی گرایــی در ۷۷، محمدهادی 
ساروی در ۹۷ و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم،  
فرنگی کاران ایران در میان برترین های رنکینگ 
المپیک هســتند. علیرضا نجاتــی در وزن ۶۰ 
کیلوگــرم نیز تنها با ســه امتیاز کمتــر در رده 
پنجم جای گرفــت. در وزن ۷۷ کیلوگرم تاماش 
لورینچ )مجارستان(، آلکس کسیدیس )سوئد(، 
کاراپت چالیان )ارمنستان( و محمدعلی گرایی 
)ایران( حضور دارند. در وزن ۹۷ کیلوگرم موسی 
اولویف )روسیه(،  آرتور الکسانیان )ارمنستان(، 
محمدهادی ساروی )ایران( و تادئوز میچالیک 
)لهســتان( چهار نفر برتر رنکینگ هســتند و 
در وزن ۱۳۰ کیلوگــرم رضا کایالــپ )ترکیه(، 
عبدالطیف محمد )مصــر(، مامینجان عبداهلل 
یف )ازبکســتان( و امین میــرزازاده )ایران( در 

سیدبندي المپیک قرار دارند. 
    

دوپینگ شوكه كننده المپین ایران

در فاصله کمتر از یک ماه تا شــروع المپیک 
توکیو، شنیده مي شود نمونه اول تست دوپینگ 
یکی از ملی پوشان اعزامی به این مسابقات مثبت 
شــده و به احتمال فراوان این ورزشــکار حضور 
در المپیک را از دســت خواهد داد. مســئوالن 
فدراســیون مربوطه که نامه فدراسیون جهانی 
مبنی بر دوپینگی بودن این ورزشکار را دریافت 
کرده اند بالفاصله تالش برای حل این مشکل را 
با انجام تست دوم آغاز و در نامه ای به فدراسیون 

جهانی نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند. 
البته این ورزشکار که یکی از بااخالق ترین و 
بهترین ملی پوشان کاروان ورزش ایران است در 
شرایطی با این مشکل مواجه شده که اطالعی از 
عوارض داروی مصرفی نداشته و به همین خاطر 
مسئوالن تیم ملی و فدراسیون را هم در جریان 

این اقدام قرار نداده است. 
فدراســیون مربوطه بســیار امیدوار اســت 
بتواند در تعامل با فدراسیون جهانی این مشکل 
را حــل و ثابت کند کــه این ورزشــکار به هیچ 
عنوان قصد دوپینگ نداشته اســت. با این حال 
بعید اســت فدراســیون جهانی به راحتی با این 
موضوع کنار بیاید و ورزشــکار ایــران را تبرئه 
کند. بنابراین احتمال اینکه تعداد ســهمیه هاي 
 کاروان ایــران از ۶۵ بــه ۶4 کاهــش یابــد،

 زیاد است. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در شروع یورو ۲۰۲۰ کریستیانو رونالدو 
۱۰4 گل ملی داشت. ماشین گل زنی 
پرتغالی ها اما مرحله گروهی این جام را با 
پنج گل زده پشت سر گذاشت. او حاال 
مشترکا با علی دایی، بهترین گل زن ملی 
تاریخ فوتبال به شمار می رود. بالفاصله 
پس از گل دوم رونالدو به تیم ملی فرانسه، 
دایی تبدیل به اولین چهره ای شد که این 

موفقیت را به ســتاره تیم ملی پرتغال 
تبریــک می گویــد. شــهریار که این 
ســال های اخیر به خوبی بــا کارکرد 
شبکه های اجتماعی آشنا شد، به سرعت 
برای کریــس پیام تبریک فرســتاد و 
رونالدو نیز پاســخ جالبی به این پیام 
مهربانانه داد. علــی دایی، بدون تردید 
یکی از بزرگ ترین فوتبالیست های قاره 
آسیا به شمار می رود اما دستاوردهای او، 
حتی از سطح این قاره هم فراتر هستند. او 

به نسبت بسیاری از ستاره ها، خیلی دیر 
به پیراهن تیم ملی رســید اما به یک 
گل زن مهارنشدنی برای این تیم تبدیل 
شــد. بازیکنی که با تمــام وجود برای 
کشورش بازی می کند و حتی با سر بانداژ 
شده یا طحال پاره، دست از تالش در خط 
حمله تیم ملی برنمی داشت. قرار نیست 
این دو نفر را به لحاظ فردی با هم مقایسه 
کنیم. چراکه آنها دو فوتبالیست کامال 
متفاوت از دو دوره متفاوت و در دو نقطه 

کامال متفاوت از دنیا هستند. با این حال 
بین این دو ستاره، یک شباهت بزرگ 
وجود دارد و آن »سختکوشی« و اراده 
مثال زدنی شان است. دایی و کریس در 
نگاه اول، صاحب اســتعدادهای ذاتی 
خیره کننده نبودند اما با سال ها تالش و 
سختکوشی، به دو فوتبالیست درخشان 
تبدیل شدند. آنها در حقیقت بیشتر از هر 
چیزی، محصول تمرین های سخت و 
مداوم و البته داشتن یک زندگی حرفه ای 

هســتند. دایــی و کریــس بارها در 
مصاحبه های شان هم به مسیر دشواری 
که سپری کرده اند اشــاره داشته اند. 
مسیری که خیلی از بازیکن ها را وادار به 
کنار کشیدن و تسلیم شدن می کند اما 

این دو نفر را فقط مصمم تر کرده است.
فوتبــال ملی در جهــان، حاال باید 
برای یک آقای گل جدید آماده باشــد. 
این اتفــاق قبال در فوتســال هم برای 
ایران رخ داده است. برای چندین سال، 
وحید شمســایی بهترین گل زن ملی 
فوتســال دنیا بود اما فالکائوی برزیلی 
در بازگشــت به تیم ملــی، این رکورد 
را از آن خودش کرد. بــا این حال هیچ 
دلیلی برای حسرت  خوردن وجود ندارد. 
چراکه همه رکوردها در فوتبال یک روز 
شکسته می شــوند. اینکه ستاره ای در 
قواره های رونالدو رکــورد علی دایی را 
بشکند نه تنها دستاوردهای شهریار را 
زیر ســوال نمی برد، بلکه به او به اعتبار 

بیشتری هم می بخشد. 
چراکه رونالــدو یکــی از بهترین 
فوتبالیســت های تمام تاریخ به شمار 
می رود. بد نیســت این را هم بدانیم که 
شهریار اولین بازی ملی اش را در حوالی 
۲4 سالگی انجام داد اما رونالدو در ۱۷ 
سالگی پیراهن تیم ملی کشورش را به 
دست آورد. بد نیســت به این نکته هم 
توجه کنیم که دایی در ۱4۹ بازی ملی به 
این رکورد فوق العاده رسید و کریستیانو 
تا امروز ۱۷8 بازی برای تیم ملی پرتغال 
انجام داده است. علی دایی تنها ۱۳ سال 
در عضویت تیم ملی بود اما دوران حضور 
رونالدو در تیم ملی پرتغال همین حاال به 
۱8 سال رسیده است. این آمار، ارزش و 
اهمیت کار شهریار را نشان می دهد. حاال 
هم بهتر است به جای حسرت خوردن، 
در انتظار روزی باشــیم که دوباره یک 
فوتبالیست ایرانی این رکورد را از کریس 

پس می گیرد. در فوتبــال، هیچ چیز 
غیرممکن نیست.

گل صد و نهم رونالدو، نــام دایی را 
دوباره به بزرگ ترین رسانه ها و محافل 
فوتبــال در جهان رســاند. کنایه آمیز 
اســت که در دوران بازی شهریار، این 
رکورد هیچ وقت جدی گرفته نمی شد. 
حاال اما با تاخیر زیــادی همه متوجه 
شــده اند که دایی، دســت به چه کار 
فوق العاده ای زده اســت. بــا این حال 
جایگاه امروز او در فوتبال، اصال متناسب 
با این دستاوردهای بزرگ نیست. علی 
دایی در چند ســال گذشته مربیگری 
هیچ تیمی را بر عهده نداشــته و همه 
مذاکراتش برای حضــور در تیم های 
مختلف به بن بست رسیده اند. ظاهرا او 
منتظر روزی مانده که بتواند هدایت تیم 
ملی یا پرسپولیس را بر عهده بگیرد اما 
اگر این اتفاق باز هم بدون آمادگی قبلی 
رقم بخورد، چیزی جز شکست در انتظار 
او نخواهد بود. دایی می توانست یکی از 
معتبرترین مدیران فوتبال ایران در فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد. افسوس 
که هدایت  تیم هایی مثل نفت تهران و راه 

آهن را به این اتفاق ترجیح داد! 

کریس و شهریار، سالطین گل های ملی

جاودانگی

چهره به چهره

اتفاق روز

دومین گل کریستیانو رونالدو به فرانسه، سرانجام او را به رکورد 109 گل ملی رساند. رکوردی که پیش از این در تاریخ 
فوتبال، تنها علی دایی توانسته بود به آن دست پیدا کند. حاال کاپیتان افسانه ای تیم ملی پرتغال، فقط به اندازه یک گل با 

تبدیل شدن به بهترین گل زن ملی تمام تاریخ فاصله دارد. همه می دانیم که این اتفاق باالخره رخ می دهد و شاید حتی در همین 
جام ملت ها رقم بخورد اما علی دایی، برای همیشه یک چهره اسطوره ای در دنیای فوتبال خواهد بود. رسیدن به 109 گل ملی، 
حقیقتا خیره کننده است. چراکه خیلی از فوتبالیست های بزرگ حتی به رکورد 109 بازی ملی برای کشورشان هم نمی رسند! 

آریا طاری

جام ملت های اروپا با یک »گل به خودی« شروع شد. دمیرال 
اولین بازیکنی بود که در این جام به اشتباه دروازه تیم خودی را 
باز کرد و پس از آن نیز، تعداد گل به خودی در این جام از همیشه 
بیشتر بود. این اما تنها آمار مهم به جا مانده از ۳۶ بازی برگزارشده 
در دور گروهی جام ملت ها نیست. حاال که مسابقه ها به نیمه راه 
رسیده و هشت تیم با جام وداع کرده اند، بد نیست مروری بر آمار 
دور گروهی این رقابت جذاب داشــته باشیم. رقابتی که از امروز 

رسما وارد مرحله یک هشتم نهایی خواهد شد.
بهترین/ بدترین تیم

جذاب ترین و بهترین تیم جام به باور مخاطبان یورو، تیم ملی 
ایتالیا بوده است. تیمی که خیلی ها معتقدند با حال و هوای دهه ۹۰ 
میالدی فوتبال بازی می کند. خیلی از ستاره های تیم مانچو هم 
متولد همان دهه هستند و در همان دوران عاشق فوتبال شده اند. 
ایتالیا با ۹ امتیاز کامل و بدون حتی یک گل خورده، بهترین تیم 
جام بوده است. برای انتخاب بدترین تیم دور گروهی، چند گزینه 

وجود دارد اما ترکیه، انتخاب مناسب تری به نظر می رسد. آنها در 
شرایطی که در ۶ بازی سال ۲۰۲۱ هرگز شکست نخورده بودند، 
در جام ملت ها حتی یک امتیاز هم به دست نیاوردند و به بدترین 

شکل ممکن این جام را ترک کردند.
بهترین گل زن/ بهترین پاسور

کریس رونالدو با پنج گل زده، بهترین گل ز  ن دور گروهی جام 
ملت ها به شمار می رود. او تا اینجا به سه رکورد مهم در جام رسیده 
است. کریس در همین جام بهترین گل زن تاریخ یورو، بهترین 
گل زن در مجموع گل های یورو و جام جهانی در تاریخ فوتبال و 
همچنین آقای گل فوتبال ملی )مشترکا با علی دایی( شده است. 
او حاال می خواهد به رکورد ۹ گل در یک تورنمنت یورو که توسط 
میشل پالتینی رقم خورده حمله کند. این جام تا امروز دو ستاره با 
»سه پاس« گل نیز داشته است. استیون زوبر و پیر امیل هویبیرگ 
از دانمارک، تا اینجا بهترین پاسورهای جام هستند. جالب اینکه 
زوبر هر سه پاس گلش را در یک مســابقه داده است. او سومین 
بازیکن تاریخ یورو به شــمار می رود که توانسته در یک بازی در 

پاس گل هت تریک کند.
سالطین گل به خودی

نکته عجیب و غریب در مورد یــورو ۲۰۲۰ تعداد باالی گل 
به خودی های این جام است. تا امروز هشــت گل به خودی در 
این رقابت به ثمر رسیده است. برای باور عجیب بودن این آمار، 

کافی است بدانیم ۶ دوره قبلی یورو روی هم، هفت گل به خودی 
داشته اند! حضور فعال دروازه بان ها در فهرست گل به خودی های 

یورو نیز در نوع خودش جالب به نظر می رسد.
هر 34 دقیقه یک گل

تا امروز در ۳۶ مســابقه جام ملت های اروپا مجموعا ۹4 گل 
به ثمر رسیده است. میانگین گل زنی در یورو به ازای هر مسابقه 
عدد ۲.۲۶ را نشان می دهد که عدد قابل قبولی به نظر می رسد. در 
حقیقت از شروع جام ملت های اروپا هواداران این تورنمنت به طور 
متوسط هر ۳4 دقیقه یک گل را تماشا کرده اند. در دور گروهی 

یورو فقط دو بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
پرگل ترین دقایق

از ۹4 گل یورو، ۲۲ گل بین دقایق 4۶ تا ۶۰ به ثمر رسیده اند. 
در حقیقت ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم، بیشترین گل ها را در جام 
ملت ها ساخته اند. کم ترین میزان گل هم با هشت گل، به دقایق 
یک تا ۱۵ اختصاص دارد. البته جالب اســت بدانید که دومین و 
سومین گل های سریع تاریخ جام ملت ها در همین جام به ثمر 
رسیده اند. یورو ۲۰۲۰ تا امروز سه گل در وقت اضافه نیمه دوم و 

چهار گل در وقت اضافه نیمه اول داشته است.
بهترین خط حمله/ دفاع

هلندی ها با هشــت گل زده، صاحــب بهترین خط حمله 
جام هستند. تیمی که در شــرایطی بحرانی به یورو رسید اما با 

نمایش هایی جذاب، جای خــودش را در قلب هواداران فوتبال 
پیدا کرد. بهترین خط دفاع تورنمنت، لقبی است که به ایتالیا و 
انگلیس با صفر گل خورده و سه کلین شیت پیاپی اختصاص دارد.

بدترین خط حمله/ دفاع
ســه تیم فنالند، ترکیه و اســکاتلند با تنها یــک گل زده، 
ضعیف ترین خطوط هجومی جام ملت ها را شــکل داده اند. نام 
ترکیه در فهرست بدترین خطوط دفاعی جام نیز دیده می شود. 
ترکیه و مقدونیه در این رقابت ها هشت گل دریافت کرده اند تا 
مشترکا بدترین و ناامیدکننده ترین خطوط دفاعی این رقابت 

باشند.
بیشترین/ کم ترین مالکیت توپ

اسپانیای لوئیس انریکه رکورددار مالکیت توپ در این جام 
بوده است. آنها به طور متوسط ۶8.۷ درصد مالکیت توپ را در هر 
مسابقه یورو در اختیار داشته اند. در بین تیم های حاضر در یورو، 
کم ترین مالکیت توپ در اختیار مجارستان بوده است. تیمی که به 
طور متوسط در هر بازی تنها ۳4 درصد مالکیت توپ داشته است.

بیشترین/ کم ترین دقت پاس
تیم یوگی لوو، جام خوبی را پشت سر نگذاشته اما مهره های 
این تیم با پاس های سالم 8۹.۷ درصدی در این زمینه رکورددار 
هستند. کم ترین دقت پاس نیز به تیم ملی سوئد اختصاص دارد 

که تنها ۶۶ درصد پاس ها در آن به مقصد رسیده اند. 

اولین مسابقه مرحله یک هشتم نهایی جام 
ملت های اروپا، بین تیم هایی برگزار می شــود 
که عملکرد غافلگیرکننده ای در این تورنمنت 
داشته اند. »ولز« در گروهی که نسبتا دشوار به 
نظر می رسید، با ســوئیس مساوی کرد و ترکیه 
را شکســت داد تا حتی پس از باخت خفیف به 
ایتالیا، مشــکلی با صعود به دور حذفی نداشته 
باشد. جالب اینکه ولز برخالف همه پیش بینی ها 
در این گروه باالتر از سوئیس قرار گرفت. آنها به 
لطف درخشــش کیفرمور در خط حمله، حاال 
برای دومین دوره متوالی از مرحله گروهی یورو 
رد شــده اند. گرت بیل هم اگرچه در سه دیدار 
مرحله گروهی هیچ گلی به ثمر نرسانده و بدترین 
پنالتی جــام را هم زده امــا در مجموع عملکرد 
موفقیت آمیزی در ترکیب اژدهاهای بریتانیایی 

داشته است. داستان حریف ولز در جدال امشب، 
به مراتب دراماتیک تر به نظر می رسد. دانمارک 
تورنمنت را با ایست قلبي بهترین بازیکنش شروع 
کرد. این ماجرا آنقدر ذهن این تیم را به هم ریخت 
که آنها برابر تیمی مثل فنالند شکست خوردند. 
دانمارک در مســابقه دوم هم به بلژیک باخت تا 
در یک قدمی حذف شــدن از جام قرار بگیرد اما 
یک پیروزی پرگل برابر روســیه، آنها را به شکل 
ناباورانه ای به عنوان تیم دوم گروه به دور حذفی 
فرســتاد. بدون تردید این یکی از عجیب ترین 
صعودهای تاریخ جام ملت هــای اروپا بود. همه 
مهره های دانمارک تصمیــم گرفته اند که برای 
کریستین اریکسن بازی کنند و به هر قیمتی، او 
را خوشحال نگه دارند. این مسابقه راس ساعت 
۲۰:۳۰ در آمستردام آره نا در کشور هلند برگزار 

می شود. جالب اینکه ۱۰ مسابقه دانمارک و ولز 
در طول تاریخ، هرگز مساوی نشده اند و این بار 

هم این جدال حتما یک برنده خواهد داشت.
راس ســاعت ۲۳:۳۰ آماده تریــن تیم جام 
به زمین مســابقه برمی گردد. ایــن اولین بازی 
»ایتالیا« در یورو ۲۰۲۰ است که خارج از خاک 
این کشور و در استادیوم ومبلی برگزار می شود. 
ایتالیا مرحله گروهی را با حداکثر امتیازها ترک 
کرده و در اوج آمادگی قرار داشــته اســت. آنها 
امشب روبه روی اتریشی قرار خواهند گرفت که 
در دور گروهی، فوتبالی به شدت اقتصادی را به 
نمایش گذاشــت و با دو پیروزی در سه مسابقه، 
تیم دوم گروهش شــد. این دو تیم در حقیقت 
به طور کامل نقطه مقابل هم هستند. یک طرف 
ایتالیایی ایستاده که به شدت جذاب و هجومی 
فوتبال بازی می کند و طرف دیگر، اتریشی قرار 
گرفته که اصال عالقه ای به ارائه فوتبال رو به جلو 
ندارد. اتریش از سال هزار و نهصد و شصت، ۱۳ بار 
با ایتالیا مسابقه داده و هرگز موفق به شکست این 
رقیب نشده است. این دو تیم البته از سال ۲۰۰8 

به بعد دیگر با هم برخورد نکرده اند. جدال های 
تاریخ ایتالیا و اتریــش در تورنمنت های معتبر 
فوتبال هم، همیشــه به ســود آتزوری به پایان 
رسیده است. تیم رویایی مانچینی در ۳۰ بازی 
گذشته اش، طعم باخت را نچشیده است. اگر آنها 
امشب روبه روی اتریش شکست نخوردند، برای 

اولین بار در تمام تاریخ شان به ۳۱ بازی متوالی 
بدون شکست خواهند رســید. برخالف ایتالیا، 
تجربه حضــور در این مرحله برای اتریشــی ها 
اصال آشــنا نیســت. آنها برای اولین بار از سال 
۱۹۵4 به بعد به مرحله حذفــی یک تورنمنت 

ملی رسیده اند.

نگاهی به آمار های مرحله گروهی جام ملت های اروپا

هشت گل اشتباهی! 

جام ملت هاي اروپا در مرحله یک هشتم نهایي

شکارچیان شنبه!

گل صد و نهم رونالدو، نام 
دایی را دوباره به بزرگ ترین 

رسانه ها و محافل فوتبال 
در جهان رساند. کنایه آمیز 

است که در دوران بازی 
شهریار، این رکورد 

هیچ وقت جدی گرفته 
نمی شد. حاال اما با تاخیر 

زیادی همه متوجه شده اند 
که دایی، دست به چه کار 

فوق العاده ای زده است
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