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 تاريخ سازي آسيايي 
دختران تكواندو

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 
به میزباني بیروت لبنان به پایان رسید. در پایان این 
دوره، تیم ملی بانوان کشورمان که تاکنون موفق به 
کسب سکو در این رقابت ها نشده بود، در این دوره 
تاریخ سازی کرد و با یک مدال طال، یک نقره، چهار 
برنز و 265 امتیاز عنوان نایب قهرمانی قاره کهن را به 
خود اختصاص داد. هوگوپوشان کره جنوبی با سه 
طال، دو نقره، یک برنز و 502 امتیاز قهرمان شدند. 
ویتنام نیز با یک طال، یک نقره، و 178 امتیاز عنوان 
سومی را کسب کرد و اردن با یک طال و 128 امتیاز 
در رده چهارمی قرار گرفت. مهرو کمرانی نیز عنوان 
بهترین مربی را به خود اختصاص داد. نگار اسماعیلی، 
غزل سلطانی، ناهید کیانی، پریسا جوادی، ملیکا 
میرحسینی و زهرا پوراسماعیل در ترکیب تیم بانوان 
قرار داشتند که اسماعیلی قهرمان شد، میرحسینی 
بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و سلطانی، کیانی، 
جوادی و پوراسماعیل به مدال برنز رسیدند تا سهمي 

در این تاریخ سازي داشته باشند. 
    

 درخواست توضيح 
از فدراسيون وزنه برداري

ســهمیه های وزنه بــرداری بــرای حضور در 
المپیک توکیــو در حالی نهایی شــد که برخالف 
تمام امیدواری ها سهراب مرادی و کیانوش رستمی 
نتوانستند وارد فهرست المپین ها شوند و این یعنی 
برگزاری مسابقات وزنه برداری المپیک توکیو در 
غیاب دو قهرمان المپیک ریو! حسین رضازاده که 
خود طالی المپیک 2000 سیدنی و 200۴ آتن را 
در اختیار دارد با تاکید بر اینکه المپیک جای بزرگان 
اســت، می گوید که فدراســیون وزنه برداری باید 
پاسخگوی ناکامی کیانوش رستمی و سهراب مرادی 
در کسب سهمیه باشد؛ به خصوص با توجه به تمام 
حمایت های مالی و معنوی که از طرف کمیته ملی 
المپیک وزارت ورزش شد. او در این باره گفت:»آنچه 
مسلم است سهراب مرادی به خاطر مصدومیتی که 
طی یکی،دو سال گذشته گریبانگیرش شد نتوانست 
به سهمیه برسد، کیانوش رستمی هم به موقع برای 
مسابقات جهانی سوئیس ثبت نام نشد و به همین 
دلیل نتوانست از این رقابت ها برای دستیابی به امتیاز 
المپیک استفاده کند. در سایر رویدادهای گزینشی 
هم عملکرد خوبی نداشت.« وی افزود:»البته این 
ظاهر قضیه است. اینکه چه عواملی منجر به ایجاد 
چنین شــرایطی برای این دو وزنه بردار کشورمان 
شد، موضوعی است که فدراسیون وزنه برداری باید 
به آن پاسخ دهد. این فدراسیون باید توضیح دهد 
و مشخص کند که چرا با وجود این همه هزینه ای 
که برای کیانوش رستمی و ســهراب مرادی شد و 
امکاناتی که از طــرف وزارت ورزش و کمیته ملی 

المپیک مهیا شد، چنین نتیجه ای به دست آمد.« 
    

 حدادی المپيك را 
از دست نمي دهد

نتیجه بررســی هایی که روی آسیب دیدگی 
احســان حــدادی و وضعیت او بــرای حضور در 
المپیک توکیو انجام شده، کامال خالف تمام حرف 
و حدیث هایی اســت که طی یک ماه گذشته در 
این زمینه مطرح شده بود. یک ماه پیش اینگونه 
اعالم شــد که حدادی در جریــان تمریناتش در 
آمریکا از ناحیه دیسک کمر دچار آسیب دیدگی 
شده است. البته عدم حضور او در ایران باعث شد 
در مورد شــدت مصدومیتش اظهار نظر پزشکی 
دقیقی صورت نگیرد با این حال صحبت هایی در 
مورد حاد بودن این آسیب دیدگی مطرح شده بود 
به گونه ای که حتی اعزام وی به توکیو را هم با حرف 
و حدیث مواجه کرده بــود. در همین زمینه هفته 
گذشته و به فاصله چند روز پس از بازگشت احسان 
حدادی به کشور، فدراسیون پزشکی ورزشی اقدام 
به تشکیل کمیسیون ویژه پزشکی برای وی کرد تا 
در حضور متخصصین مغز و اعصاب، جراح کمر، 
فیزیوتراپ معتمد فدراســیون و ... وضعیت این 
المپین و شــرایطش برای اعزام به توکیو بررسی 
شود. غالمرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکي 
ورزشي با اشاره به نتیجه این کمیسیون تاکید کرد 
که مصدومیت احسان حدادی به گونه ای نیست 
که شرایط اعزام به المپیک توکیو را نداشته باشد. 
حال باید دید که با این شرایط حدادي چه روندي 
را در پیش خواهد داشت. انتظارات از او تکرار مدال 

المپیک است. 

منهای فوتبال

آریا طاری

فاصله هوایی ایران و قطر، حدود 
90 دقیقه اســت اما تیم ملی برای 
قرار گرفتن در فهرست این پرواز، 
باید ماه ها به ســختی تالش کند. 
ایران با چهار پیــروزی متوالی، از 
دور پیش مقدماتــی عبور کرد اما 
حاال مرحله نهایی از دور مقدماتی، 
در انتظار فوتبال ایران خواهد بود. 
آن چه شرایط را برای تیم ملی به 
شدت دشوار می کند، احتمال از 
دست رفتن دوباره میزبانی است. 
در حقیقت تیم ملی در شرایطی 
برای رسیدن به جام جهانی آماده 
می شود که در دور مقدماتی، فقط 

و فقط مقابل کامبــوج »میزبان« 
بوده است!  

    
سخت ترین گروه، ساده ترین گروه

با توجه به رنکینــگ فیفا، تیم ملی 
تحت هیچ شرایطی با »ژاپن« همگروه 
نخواهد شــد. چراکه هر دو تیم در سید 
اول مسابقات قرار گرفته اند. بدون تردید 
این اتفاق یک امتیاز برای فوتبال ایران 
خواهد بود. با این وجــود هنوز رقبای 
سرسخت زیادی هســتند که در این 
مرحله انتظار ایران را می کشــند. ایران 
از بین کره جنوبی و استرالیا، با یک تیم 
همگروه خواهد شــد. البته که استرالیا 
هم حریف خوش یمنی بــرای فوتبال 
ایران است اما کره جنوبی با توجه به نتایج 

این سال ها، قرعه مناسب تری برای ایران 
خواهد بود. تیم ملی باید از بین عربستان 
و امارات هم با یک تیم همگروه شــود. 
بدون تردید از بین ایــن دو تیم، امارات 
قرعه ایده آل تری است. چراکه عربستان 
با هروه رنار، تیم منظم و جذابی ساخته 
است. سید بعدی با حضور همزمان عراق 
و چین ساخته می شــود. در این سید، 
چین انتخاب ایده آل تــری برای ایران 
است. چراکه عراقی ها در مرحله قبلی 
سرسختی شان را به نمایش گذاشتند. در 
سید بعدی، یک تیم از بین عمان و سوریه 
با فوتبال ایران روبه رو می شود. عمان با 
هدایت برانکو، تیم خطرناکی است و اینجا 
هم ســوریه، انتخاب مناسب تری برای 
یوزها به شمار می رود. سید پایانی هم با 

حضور ویتنام و لبنان ساخته می شود. 
بین این دو تیــم، تفاوت چندانی وجود 
ندارد اما شاید ویتنام، گزینه مطلوب تری 
برای ایران باشد. در نتیجه، قرار گرفتن در 
یک گروه با کره جنوبی، امارات، چین، 
عمان و ویتنام، بهترین گروه ممکن را 
برای تیم ملی می سازد و همگروه شدن با 
استرالیا، عربستان، عراق، عمان و لبنان 
سخت ترین گروه برای این تیم است. به 
احتمال بسیار زیاد گروه نهایی تیم ملی 

چیزی بین این دو خواهد بود.
برنامه بازی ها

این مرحله از دور مقدماتی، یازدهم 
شــهریورماه آغاز خواهد شد. یازدهم 
شــهریورماه، ایران باید با یک حریف از 
بین عمان و سوریه مسابقه بدهد و پنج 

روز بعد، یک حریف از بین عراق و چین 
در انتظار تیم ملی خواهد بود. در حقیقت 
شروع ایران در این مرحله، شروع نسبتا 
سبکی است و فشار زیادی در شروع به 
این تیم نخواهد آمد. اواسط مهر هم، ایران 
باید دو مسابقه دیگر برگزار کند. تیم ملی 
پانزدهم مهر با یک تیم از بین عربستان و 
امارات و بیستم مهر با یک حریف از بین 
استرالیا و کره جنوبی مسابقه می دهد. 
نفس گیرتریــن دیدارهای تیم ملی در 
واقــع در مهرماه برگزار خواهند شــد. 
بیســتم آبان هم دور رفت این مرحله 
رسما با روبه رو شــدن تیم ملی با یک 
حریف از بین ویتنام و لبنــان به پایان 
می رســد. این بازی ها تا نهم فروردین 
ادامه خواهد داشت. نهم فروردین 1۴01 
پرونده این مرحله رسما بسته می شود. 
اگر ایران در رده هــای اول یا دوم گروه 
قرار بگیرد، مســتقیما به جام جهانی 
می رسد و اگر در رده سوم گروه بایستد، 
باید برای مسابقه پلی آف آماده شود. به 
نظر می رسد برنامه این نبردها برای تیم 
ملی ایده آل اســت. چراکه این برنامه با 
بازی های نسبتا ســاده شروع می شود 
و به مــرور زمان به جدال های ســخت 

خواهد رسید.
ایران، تیم بدون مربی

یکی از نگرانی ها در مورد تیم ملی، 
وضعیت نیمکت این تیم است. قرارداد 
دراگان اســکوچیچ رســما به پایان 
رسیده و هنوز آینده او مشخص نیست. 
تا شروع دور نهایی، زمان زیادی نداریم 
و نباید این زمان را به راحتی از دست 
بدهیم. ایران قبل از شروع دور پیش 
مقدماتی، زمان بسیار زیادی را برای 
انتخــاب ویلموتس هــدر داد و با آن 
انتخاب فاجعه بار، در یک قدمی حذف 

قرار گرفت. اگر قرار است دوباره دست 
به چنین اشتباهی بزنیم، این بار دیگر 
ممکن است هیچ شانسی برای صعود 
تیم ملی وجود نداشــته باشد. در این 
مرحله، دیگر هیچ لغزشی از سوی تیم 

ملی پذیرفتنی نخواهد بود.
میزبانی از دست رفته

از آن جایی که قرار اســت در این 
مرحلــه از مقدماتــی از کمــک داور 
ویدئویی استفاده شــود، به احتمال 
زیاد تیم ملی شانســی برای میزبانی 
ایــن مرحله هــم نخواهد داشــت. 
شنیده می شــود ای.اف.سی همین 
حاال دو کشــور عربســتان و امارات 
را به عنــوان میزبان انتخــاب کرده 
است. تجربه نشان می دهد برگزاری 
رقابت ها بــه صورت متمرکــز برای 
فوتبــال ایران بد نیســت امــا اینکه 
در این مســیر سرنوشت ســاز حتی 
یــک میزبانی هم نداشــته باشــیم، 
حقیقتا ناراحت کننده است. در هیچ 
دوره ای از تاریــخ، تیــم ملــی تا این 
اندازه برای صعــود به یک دوره از جام 
 جهانی با مشکالت گســترده روبه رو 

نبوده است.

همه چیز از آخرین مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا

پیچیده ترین صعود تاریخ! 

اتفاق روز

چهره به چهره

نمی توان انکار کرد که ایتالیا تا امروز، جذاب ترین تیم یورو 
2020 بوده است. هیچ تیمی نتوانسته به اندازه تیم روبرتو 
مانچینی، شورانگیز فوتبال بازی کند. ایتالیایی ها از همان 
لحظه خواندن سرود ملی تا سوت پایان هر مسابقه، با هیجان 
فوق العاده ای در زمین ظاهر می شوند. این تیم در دو مسابقه 
گذشــته 6 گل به ثمر رســانده و حتی یک گل هم دریافت 
نکرده است. ســاعت هشت و نیم امشــب ایتالیا در آخرین 
دیدار مرحله گروهی، روبه روی ولز قرار می گیرد. تیمی که 
اتفاقا یکی از تیم های غافلگیرکننده یورو بوده است. در بین 
کشــورهای بریتانیا، ولز از همه کوچک تر و کم جمعیت تر 

است اما بیل و هم تیمی ها نسبت به اســکاتلند و انگلیس، 
فوتبال سرگرم کننده تری را به نمایش گذاشته اند. ایتالیا با 
6 امتیاز در صدر جدول این گروه دیده می شود و ولز با چهار 
امتیاز پشت سر این تیم قرار گرفته است. اگر تیم رابرت پیج 
امروز برنده باشد، می تواند صدر جدول را از آتزوری بگیرد اما 
از آخرین شکست تیم مانچینی، زمان بسیار زیادی سپری 
شده است. جالب اینکه دو تیم در طول تاریخ 9 بار به مصاف هم 
رفته اند و هرگز نتیجه دیدار رودرروی آنها »مساوی« نبوده 
است. آخرین مســابقه دو تیم در سال 2003 با برتری چهار 
بر صفر ایتالیا به پایان رســید. طرفداران ایتالیا در ورزشگاه 

المپیکو رم، در انتظار یک نمایش تماشایی دیگر از تیم شان 
هســتند. از طرفی این احتمال وجود دارد که مانچینی به 
برخی از نفرات اصلی تیمش در این مسابقه استراحت بدهد. 
چراکه صعــود ایتالیا از مرحله گروهــی همین حاال قطعی 
 شده و آنها با یک تســاوی نیز، صدرنشین حتمی این گروه 

خواهند بود.
به صورت همزمان با این نبرد، سوئیس و ترکیه مسابقه 
مرگ و زندگی را برگزار خواهند کرد. سوئیس در دو مسابقه 
گذشــته برخالف انتظارها فقط یک امتیاز تصاحب کرده و 
ترکیه با دو شکســت متوالی، یکی از ضعیف ترین تیم های 
یورو بوده است. از آن جایی که بهترین تیم های سوم می توانند 
از مرحله گروهی رد شوند، هر دو تیم هنوز روی کاغذ برای 
رسیدن به دور حذفی شانس دارند اما مهم تر از آن، این است 
که آنها امشب برای غرورشان به میدان خواهند رفت. غروری 

که در دو مسابقه قبلی، لطمه خورده است. با توجه به اینکه در 
پایان دیدارهای دور دوم مرحله گروهی تیم هایی مثل اتریش 
و فنالند با سه امتیاز در رده سوم جدول ایستاده اند، شانس 
ترکیه حتی در صورت پیروزی در این مســابقه نیز چندان 
زیاد نیست اما به نظر می رســد سوئیس در صورت شکست 
دادن رقیبش در دیدار امشــب، در جمع بهترین تیم های 
سوم قرار خواهد گرفت. آخرین تقابل دو تیم در سال 2008 
در همین تورنمنت برگزار شد. جایی که در مرحله گروهی 
جام ملت های اروپا، ترکیه موفق شد سوئیس را با نتیجه دو بر 
یک شکست بدهد و در نهایت از مرحله گروهی به دور حذفی 
صعود کند. جالب اینکه گل زن سوئیس در آن نبرد هم یک 
بازیکن ترک تبار بود. این آخرین فرصت سوئیس برای صعود 
و از طرفی، آخرین فرصت شنول گونش برای فرار از یک جام 

ملت های به شدت ناامیدکننده است.

آریا رهنورد

قهرمان لیگ برتر نوزدهــم و قهرمان فصل 
گذشته جام حذفی، امروز در سوپرجام فوتبال 
ایران با هم روبه رو می شوند. پس از چندین روز 
تعطیلی فوتبال باشگاهی در ایران، پرسپولیس و 
تراکتورسازی عصر امروز در آزادی به مصاف هم 
خواهند رفت. در تب و تاب مسابقات یورو، هیجان 
فوتبال در ایران فروکش کرده اما حاال همه چیز 
دوباره آغاز خواهد شــد. برخوردهای خطیبی 
با پرسپولیس در این ســال ها همیشه جذاب و 
جنجالی از کار درآمده اند و حاال انتظار می رود که 
یک مسابقه دیدنی بین دو تیم شکل بگیرد. پس 
از چندین بار تغییر برنامه، باالخره زمان انجام این 

مسابقه از راه رسیده است.
سوپرجام در کشــورهای اروپایی، همیشه 
یکی از مهم ترین نبردهای فصل به شمار می رود 
اما در ایران، هرگز برنامه دقیقی برای برگزاری 
این رقابت وجود ندارد. در کشوری مثل انگلیس، 
دیدار سوپرجام هر سال با تب و تاب زیادی قبل 
از شروع فصل برگزار می شود و در اسپانیا چهار 
تیم مختلف به ســوپرجام دعوت می شوند. در 
ایران اما هرگز معلوم نیست که چه سرنوشتی در 
انتظار این مسابقه است. به هر حال در شرایطی 

که تنها چنــد هفته به پایان لیگ برتر بیســتم 
باقی مانده است، پرسپولیس و تراکتور امروز در 
آزادی سوپرجام لیگ نوزدهم را برگزار می کنند. 
پرسپولیس در شرایطی به استقبال این مسابقه 
می رود که مهره های زیادی در اردوی تیم ملی 
داشته است. وحید امیری و کمال کامیابی نیا قطعا 
این نبرد را از دست می دهند و بعید نیست یحیی 
در شروع بازی به چند ســتاره ملی پوش دیگر 
تیمش هم استراحت بدهد. زوج شهریار مغانلو 
و عیســی آل کثیر که در اردوی تیم ملی حضور 
نداشته اند و مهدی ترابی که دقایق زیادی برای 
تیم ملی به میــدان نرفته اند، مهره های کلیدی 
سرخ ها برای این نبرد هســتند. در تیم مقابل، 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه دوباره با تراکتور 
وداع کرده انــد و اصال در ایران حضــور ندارند. 
برخورد دوباره محمد عبــاس زاده و محمدرضا 
خانزاده با تیم سابق شــان اما می تواند لحظات 
هیجان انگیزی در این نبرد حســاس به وجود 
بیاورد. جدالی که در پایان آن، به تیم برنده جام 

قهرمانی اهدا خواهد شد.
این اولین بار نیست که مســابقه سوپرجام 
در فوتبال ایران، به چنین سرنوشــت عجیبی 
دچار می شــود. این مســابقه تقریبا همیشه 
ماجراهای عجیبی را به دنبال داشــته اســت. 

در ســه فصل اول لیــگ برتر، اصــال خبری از 
برگزاری ســوپرجام نبود. در آن سال ها گاهی 
زمزمه هایی در خصوص برگزاری این رقابت به 
گوش می رسید اما در نهایت چنین نبردی انجام 
نمی شد. بعد از قهرمانی فوالد خوزستان در لیگ 
چهارم و قهرمانی صباباتری در جام حذفی همان 
فصل، مدیران وقت فدراسیون تصمیم گرفتند 
برای اولین بار دیدار ســوپرجام را برگزار کنند. 
مســابقه ای که با برتری پرگل صبــا و البته آن 
تکل جنجالی ایمان مبعلــی روی علی دایی به 
پایان رسید. پس از این مسابقه که در ورزشگاه 
شهید دستگردی انجام شد، برای چندین سال 
دوباره هیچ خبری از ســوپرجام نبود. دقیقا در 
»10 فصل« متوالی ســوپرجام برگزار نشــد و 
پس از آن فدراســیون دوباره تصمیم به احیای 
این مســابقه گرفت. استقالل خوزستان و ذوب 
آهن در سال 95 این نبرد را به عنوان قهرمان های 
لیگ برتر و جام حذفی برگزار کردند و این ذوب 
بود کــه در وقت های اضافه، با شکســت دادن 
رقیب خوزســتانی جام قهرمانی را باالی ســر 
برد. یک سال بعد، پرسپولیس و نفت تهران در 
استادیوم آزادی این مســابقه را برگزار کردند و 
این بار قرمزها با تحمیل یک شکســت پرگل به 
رقیب، اولین قهرمانی شان در سوپرجام را جشن 
گرفتند. دو ســوپرجام بعدی فوتبال ایران، به 
سرنوشت عجیبی دچار شدند. سال 98 قرار شد 
پرسپولیس و استقالل این نبرد را برگزار کنند 
اما آبی ها به زمان بازی معترض بودند و در همان 
زمان به اردوی ترکیه رفتند. کمیته انضباطی هم 

تصمیم گرفت پرسپولیس را با نتیجه سه بر صفر 
برنده این مسابقه اعالم کند. رایی که در نهایت 
در دادگاه عالی ورزش هم تکرار شد. فدراسیون 
فوتبال یک ســال بعد در یک تصمیم تاریخی، 
بدون انجام مسابقه  سوپرجام را به پرسپولیسی ها 
داد. چراکه از نظر آنها وقتی یک تیم هم قهرمان 
لیگ و هم قهرمان جام حذفی شده بود، معنایی 
برای برگزاری مســابقه وجود نداشت! حاال این 
رقابت مدت ها بعد از شروع فصل تازه، قرار است 
بین پرسپولیس و تراکتور انجام شود. یک جدال 
برای بردن جامی که همیشــه در تقویم فوتبال 

ایران به شدت تق و لق بوده است! 
ماجراهای عجیب سوپرجام اما دلیل خوبی 
برای جدی گرفته نشــدن مســابقه از ســوی 

پرســپولیس و تراکتور نیست. قرمزهای تهران 
امروز به دنبال چهارمین قهرمانی شان در این جام 
خواهند بود. جالب اینکه پرسپولیس دو سوپرجام 
قبلــی را حتی بدون رفتن به زمین مســابقه به 
دست آورده است. تراکتوری ها نیز در استادیوم 
آزادی به دنبال اولین قهرمانی شان در این رقابت 
هستند. پرســپولیس و تراکتور، برای یک نبرد 
جذاب آماده می شوند اما تعطیلی چند هفته ای 
رقابت های فوتبال ایران، برگزاری اردوهای تیم 
ملی و خالی بودن استادیوم، مسائلی هستند که 
می توانند روی این مســابقه تاثیر منفی داشته 
باشند. جدالی که در بیســتمین فصل فوتبال 
 ایران، ششمین قهرمان ســوپرجام را مشخص 

خواهد کرد.

پرونده اولین گروه یورو امشب بسته می شود

غوغای ايتاليا، تقالی سوئيس! 

دیدار سوپرجام سرانجام برگزار می شود

قهرمان؛ با تاخير! 

یکی از نگرانی ها در مورد 
تیم ملی، وضعیت نیمکت 

این تیم است. قرارداد 
دراگان اسکوچیچ رسما به 
پایان رسیده و هنوز آینده 

او مشخص نیست. تا شروع 
دور نهایی، زمان زیادی 

نداریم و نباید این زمان را به 
راحتی از دست بدهیم
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