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صدر فوتسال زنان تغيير نكرد

هفته یازدهــم لیگ برتر فوتســال زنان روز 
گذشته )شــنبه( برگزار شــد. در گروه اول این 
مسابقات ســایپاي صدرنشــین میزبان نامی نو 
اصفهان بود و بــا نتیجه پنج بر یــک به پیروزی 
رسید. ملی حفاری اهواز نیز مس کرمان را با یک 
گل شکست داد تا بعد از سایپا همچنان در جایگاه 
دوم این گروه باشد. سایپا، ملی حفاری و نامی نو 
به ترتیب با ۲۷، ۲۷ و ۱۵ امتیاز سه تیم برتر این 
گروه هستند. اما در گروه دوم تیم رهیاب تهران 
از حضور مقابل هیات فوتبال خراســان رضوی 
انصراف داد که این اولین انصراف تیم ها در سال 
۱۴۰۰ است. بر این اســاس تیم مشهد با حساب 
سه بر صفر برنده این دیدار اعالم شد. پاالیش نفت 
آبادان هم که در تعقیب هیات فوتبال خراســان 
رضوی اســت در یک دیدار راحت هیات فوتبال 

اصفهان را با ۱۰ گل شکست داد. 
خراســان رضوی، پاالیش نفت آبادان و مس 
رفسنجان هم با ۲۷، ۲۵  و ۱۸ به ترتیب در جایگاه 
اول تا ســوم این گروه قرار گرفته اند. همچنین 
تیم های شهروند ساری و کیمیای اسفراین این 

هفته استراحت داشتند.
    

 جام تختي، انتخابي كشتي 
براي جهاني

با مشخص شدن ترکیب تیم ملی کشتی آزاد 
برای حضور در مســابقات گزینشــی المپیک و 
قهرمانی آسیا در قزاقســتان بسیاری از مدعیان 
چشم انتظار رســیدن به دوبنده تیم ملی دارند. 
البته بازی های المپیک توکیو، پایان رویدادهای 
مهم بین المللی کشــتی جهان در سال ۲۰۲۱ 
نیســت و هنوز رقابت های جهانی نروژ و حضور 
در این آوردگاه بزرگ در دســتور کار قرار دارد. 
بر این اساس بسیاری از مدعیان تیم ملی کشتی 
آزاد در پی آن هســتند در صورت از دست دادن 
شــانس حضور در میادین مذکــور، حضور در 
مســابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ را نشانه بروند. به 
همین دلیل کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد در 
نظر دارد از رقابت های بین المللی جام تختی به 
عنوان مســابقات انتخابی برای اعزام مدعیان به 
رقابت های جهانی نروژ بهره ببــرد. البته این در 
حالی است که محدودیت های کرونایی و آغاز موج 
چهارم شیوع این ویروس باعث شده تا برگزاری 
جام تختی طی اردیبهشت نیز در هاله ای از ابهام 

قرار داشته باشد.
محســن کاوه مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
نیز به تازگی با تاکید بــر اهمیت رقابت های جام 
تختی در روند انتخاب ملی پوشــان به مسابقات 
جهانی اعالم کرده:»امیدواریم مســابقات جام 
تختی در زمان مورد نظر یعنی اواخر اردیبهشت 
برگزار شود، چراکه این مسابقات به نوعی انتخابی 
مدعیان برای حضور در رقابت های جهانی نروژ 
خواهد بود. البته تنها مشکلی که وجود دارد، بحث 
کروناست و باید ببینیم شرایط تا آن زمان برای 

برگزاری جام تختی مهیا خواهد بود یا خیر.« 
    

فروغي در رده نخست جهان
با پایان مســابقات تیراندازی جــام جهانی 
هند جدیدترین رده بندی فدراســیون جهانی 
اعالم شــد که جواد فروغی با کسب مدال طالی 
تپانچه بادی توانســت در جدیدترین رنکینگ 
فدراســیون جهانی در جایگاه نخست بایستد. 
همچنین گلنوش ســبقت اللهی نیــز در ماده 
تپانچه بادی بانوان در جایــگاه هفتم و در ماده 
تپانچه ۲۵ متر در جایگاه دهم جهان قرار گرفت. 
در تفنگ بادی مردان نیز حسین باقری در جایگاه 
بیست و پنجم، پوریا نوروزیان در جایگاه بیست 
و دوم و امیرمحمــد نکونام در جایگاه بیســت و 
هشــتم جهان ایســتادند. در تفنگ ۵۰ متر سه 
وضعیت مــردان نیز پوریا نوروزیــان در جایگاه 
بیســت و یکم و امیرمحمد نکونــام در جایگاه 
بیســت و یکم قرار گرفتند. مسابقات تیراندازی 
جام جهانی هند در اوایل فروردین بعد از حدود 
یک ســال وقفه به دلیل شــیوع کرونا انجام شد 
و بعــد از آن فدراســیون جهانــی جدیدترین 
رده بندی ورزشــکاران حاضر در این مسابقات 
را اعالم کرد. این مســابقات داراي امتیاز باالیي 
بود و به همین خاطر الهام هاشمي سرمربي تیم 
ملي تفنگ خواســتار حضور المپیکي ها در این 
 رقابت ها شده بود. اما این حضور به دلیل شرایط 

خطرناك کرونا میسر نشد. 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

لید: تیم ملــی با هدایــت دراگان 
اسکوچیچ، به یک پیروزی دیگر رسید 
امــا اساســا »نتیجــه« در دیدارهای 
تدارکاتی فاقد اعتبار است. نمایش تیم 
ملی حداقل در دقایقی از دیدار با سوریه، 
کمی نگران کننده بود. آن هم با دانستن 
این حقیقت که ســتاره های کلیدی 
تیم ملی سوریه در اســتادیوم آزادی 
حضور نداشتند. تیم ملی وضعیت بسیار 
دشواری برای عبور از مرحله مقدماتی 
جام جهانی دارد و در چنین شرایطی، 
معلوم نیست چرا دراگان اسکوچیچ تا 
این اندازه آرام است. انتظار می رود آقای 
مربی به جای ایــن آرامش و اطمینان 
عجیب، به دنبال استفاده حداکثری از 

زمان برای پیدا کــردن ترکیب ایده آل 
تیمش باشد.

تیم ملی ناقص
تیم ملی تا امروز همه دیدارهایش 
با دراگان اسکوچیچ را برده اما حقیقت 
آن است که این دیدارها نمی توانند این 
تیم را به جام جهانی برســانند. مساله 
بسیار مهم این اســت که تیم ملی در 
زمان دراگان حتی در یک مسابقه هم از 
»تمام« نیروهایش استفاده نکرده و همه 
پتانســیلش را در اختیار نداشته است. 
در اینکه کرونا، مشکالت زیادی برای 
این تیم به وجود آورده تردیدی نیست. 
در اینکه در چنین شرایطی فراخواندن 
بازیکنان به اردوی ملی دشــواری های 
خاص خودش را دارد هم شکی نیست اما 
مگر تیم های ملی دیگر در سراسر جهان 

با چنین مسائلی روبه رو نشده اند؟ چند 
تیم را می شناسید که بدون نفرات کامل 
به اردو رفته باشند؟ مهدی طارمی پس 
از غیبت در اردوی قبلی، دوباره برای تیم 
ملی بازی کرد و ستاره های مهمی مثل 
سردار آزمون هم بخشی از اردوی جدید 
بودند اما نفراتی مثل علیرضا جهانبخش، 
امیر عابدزاده، سامان قدوس و چند نفر 
دیگر به راحتی این اردو را از دست دادند. 
ایران برای رفتن به جام جهانی به تمامی 
داشــته هایش نیاز دارد و اینکه حتی تا 
امروز یک فهرســت کامل از مهم ترین 
ســتاره ها زیر نظر مربی کروات تمرین 
نکرده اند، فوق العاده نگران کننده است.

زمان از دست رفته
اساسا در فوتبال ایران، استاد از دست 
دادن زمان هستیم و این اتفاق دوباره در 

حال تکرار شدن است. بسیاری از تیم   ها 
در تعطیالت فیفا، بین دو تا ســه بازی 
برگزار کردند اما ســهم فوتبال ایران از 
این ایام، تنها یک مسابقه آن هم با تیم 
ملی نصفه و نیمه ســوریه بود. تیمی 
که بهترین نفراتــش را روبه روی ایران 
در اختیار نداشــت. به طور کلی طوری 
برای تیم ملی برنامه ریزی می شود که 
انگار سرگروه است و بدون هیچ مشکلی 
راهی دور بعد انتخابی خواهد شد اما در 
عمل، اوضاع کامال بحرانی اســت و این 
احتمال وجــود دارد که تیم ملی حتی 
نتواند خودش را به دور نهایی رقابت های 
انتخابی برساند. اسکوچیچ عمال فرصتی 
برای محک زدن شــاگردها نداشته و 
وضعیت دیدارهای تدارکاتی این تیم، 
بسیار ضعیف به نظر می رسد. فدراسیون 

جدید با شعارهای دیپلماتیک روی کار 
آمده و حاال بایــد در ماه های پیش رو 
تبحــرش را در برنامه ریزی دیدارهای 
تدارکاتی بــرای تیم ملــی به نمایش 
بگذارد. اگر چنین اتفاقــی رخ ندهد، 
بعید اســت ایران بتواند شرایط خوبی 
برای برگزاری دیدارهای حســاس و 
تعیین کننده با تیم های سرســخت و 
قدرتمندی مثل عراق و بحرین داشته 

باشد.
معضل دفاع راست

به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین 
تردیدهای اسکوچیچ در مورد ترکیب 
تیم ملی به سمت راست خط دفاعی 
مربوط می شــود. جایی که این مربی 
هنوز نتوانســته نفرات دلخواهش را 
پیدا کند. اعتماد به فوتبالیست جوانی 
مثل جعفــر ســلمانی در اولین گام، 
چندان دلچسب از کار درنیامد. چراکه 
او اصال نتوانست انتظارات را برآورده 
کند. عالوه بر این، ســیامک نعمتی 
هم در قواره های بازی در ترکیب ثابت 
تیم ملی به عنوان دفاع راست نیست. 
تا زمانی که نفرات آماده ای مثل رامین 
رضاییان و وریا غفوری در این پســت 
هســتند، معلوم نیست چرا سرمربی 
تیم ملی قصــد دارد نفرات دیگری را 
در ترکیبش امتحان کنــد. البته که 
ایده های دراگان بــرای جوانگرایی 
در چند پســت، برای آینده تیم ملی 
مفید به نظر می رسند اما حقیقت آن 
است که حداقل این مرحله حساس 
از مقدماتــی و بازی روبــه روی چند 
رقیب دشوار، اصال محل خوبی برای 
آزمون و خطا نیست. حداقل تا قبل از 
دوره بعدی جام جهانی، ایران به یک 
زلزله در ترکیبش نیاز دارد و بهتر است 
نفرات امتحان پس داده برای این تیم 

به میدان بروند. پس از آن می توان یک 
پروژه جدید با نفرات جوان تر تعریف 

کرد و به این مهره ها بازی داد.
میزبان نمایشی

بزرگ ترین نگرانــی در مورد تیم 
اســکوچیچ، از دســت دادن یکی از 
بزرگ ترین نقاط قوت تیم ملی یعنی 
تماشــاگران اســت. بدون شک اگر 
تماشاگران نبودند، ایران تجربه های 
قبلی حضــور در جام جهانــی را نیز 
به دســت نمی آورد. بدتر اینکه تیم 
ملی حتی نمی تواند در تهران از رقبا 
پذیرایی کند و باید میزبانی از بحرین 
را در پایتخت این کشــور پشــت سر 
بگذارد. عجیب اینکه حتی در چنین 
شرایطی هم اسکوچیچ لبخند می زند 
و صدای اعتراض او شنیده نمی شود. 
اگر واقعا هدف او و کادرش رســیدن 
به جام جهانی اســت، باید جدیت به 
مراتب بیشتری را از آنها ببینیم. آنها 
در بزرگ تریــن چالــش ممکن قرار 
گرفته اند و نمی توانند این چالش را با 

آرامش و لبخند رد کنند.

چند نگرانی بزرگ برای تیم ملی

حواس تان هست آقای اسکوچیچ؟

اتفاق روز

آریا طاری

با اعالم رســمی باشــگاه منچسترسیتی، 
دوران ۱۰ ساله سرخیو آگوئرو در این باشگاه 
در پایان این فصل رسما به پایان خواهد رسید. 
ستاره آرژانتینی آنقدر در سیتی درخشیده و 
به اندازه ای در این باشگاه موفقیت کسب کرده 
که سیتیزن ها قرار است به زودی مجسمه اش 
را در محوطــه بیرونی ورزشــگاه اتحاد نصب 
کنند. این آخرین فصل سرخیو در لباس آبی 
روشن اســت و او در پایان فصل با یک قرارداد 
آزاد، مقصد بعدی اش را انتخاب خواهد کرد. 
از بارســلونا و پی اس جی به عنوان مقصدهای 
احتمالی این مهاجم نام برده می شود. به بهانه 
جدایی قریب الوقوع آگوئرو از سیتی، بد نیست 
بهترین لحظه های او در لباس این باشــگاه را 
مرور کنیــم. لحظه هایی که بــرای هواداران 
آبی های منچستر، فراموش نشــدنی به نظر 

می رسند.
آگوئــــــــرو

هیچ لحظه ای در عمر فوتبالی سرخیو، به 
این اندازه مهم نبوده اســت. وقتی که او با یک 
گل لحظه آخری، توانست تیمش را به قهرمانی 
دراماتیــک در لیگ برتر برســاند. در آخرین 
هفته از فصل ۲۰۱۱/۱۲ لیگ برتر، ســیتی 
برای قهرمانی باید کیو پی آر را شکست می داد 
تا پس از ۴۴ ســال قهرمان فوتبال انگلستان 
شود. در وقت های تلف شده بازی اما سیتی با 
نتیجه دو بر یــک از حریف عقب بود تا یونایتد 
در یک قدمی قهرمانی لیگ قرار بگیرد. ادین 
ژکو مسابقه را به تساوی کشاند و حاال فقط به 
اندازه چند ثانیه تا پایان مســابقه فاصله بود. 
سرخیو، توانست آخرین حمله سیتیزن ها در 
این نبرد را به گل تبدیــل کند و جام قهرمانی 
را به ورزشــگاه اتحاد بیاورد. صدای گزارشگر 
بازی و فریاد کشیده اسم آگوئرو، خیلی زود به 
یک لحظه ماندگار در تاریخ لیگ برتر تبدیل 
شد. ستاره آرژانتینی سیتی، یکی از مهم ترین 
گل های تاریخ این باشــگاه را به ثمر رســاند. 

گلی که همه طرفداران یونایتد را به شــدت 
ناامید کرد و قهرمانی را به تیم روبرتو مانچینی 

هدیه داد.
نابودکننده اولدترافورد

درست به همان اندازه که سیتیزن ها شیفته 
آگوئرو هستند، طرفداران یونایتد از او بیزارند. 
برای این اتفاق، دالیل متعــددی وجود دارد. 
گل انفرادی فراموش نشــدنی او به یوتایتد در 
اولدترافورد، یکــی از همین دالیل به شــمار 
می رود. گلی کــه به نوعی همــه ویژگی های 
مهم این فوتبالیســت را تعریف می کند. گلی 
که قدرت بدنی و در عین حال انعطاف و تعادل 
او را به بهترین شکل به تصویر می کشد. سرخیو 
قبل از زدن این گل، سه بازیکن منچستریونایتد 
را دریبل زد و ســپس توپ را به گوشــه دروازه 
فرستاد. این برای دومین بار متوالی بود که آبی ها 
در زمین قرمزها به پیروزی می رســیدند. یک 
اتفاق ارزشمند که با درخشش آگوئرو رقم خورد 
و قبل از آن، به ندرت برای سیتی اتفاق می افتاد. 
سرخیو استاد درخشیدن و گل زدن در شرایط 
حســاس بود و این گل هم در شرایطی کامال 
حساس به ثمر رسید و یک پیروزی فوق العاده را 

به آبی های منچستر تقدیم کرد.
این گل فراموش نمی شود

آگوئرو همیشه هم با سیتی قهرمان نشده 
و همیشــه فصل های کامال موفقیت آمیزی 
با این تیم نداشــته اما تقریبا همیشه بهانه ای 
برای لذت بردن و خوشحال شدن به طرفداران 
باشگاهش داده است. گل دیدنی او به لیورپول 
با دریبل زدن پپه رینا و باز کردن دروازه از یک 
زاویه تقریبا غیرممکن، یکی از این لحظه ها بود. 
سیتی در آن نبرد شکســت خورد و با یونایتد 
صدرنشین 9 امتیاز  فاصله گرفت. این تیم در 
نهایت قهرمانی را از دست داد اما آن گل زیبا و 
باورنکردنی، بهانه ای برای لذت بردن هواداران 
منچسترسیتی در آن فصل نه چندان درخشان 

به شمار می رفت.
شروع رویایی

آگوئرو خودش را به بهترین شــکل ممکن 

به هواداران منچسترسیتی معرفی کرد. تنها 
3۰ دقیقه از اولین مســابقه فصل باقی مانده 
بود که روبرتو مانچینی این مهاجم آرژانتینی 
تازه وارد را به زمین مســابقه فرستاد. سرخیو 
در همان دقایــق اول پاس گل داد، ســپس 
دروازه حریف را با یک ضربه ســاده باز کرد و 
بعد نوبت به یک شــوت خیره کننده رســید 
که دروازه ســوانزی را فرو بریــزد. همان یک 
پاس گل و دو گل در 3۰ دقیقه نشــان داد که 
ســیتی چه فوتبالیســت فوق العاده ای را به 
خدمت گرفته اســت. از همان مسابقه به بعد، 
آگوئــرو در ترکیب فیکس تیم قــرار گرفت و 
دیگر از این ترکیب خارج نشــد. شروع او در 
 لباس سیتی، بی نهایت درخشــان و رویایی 

به نظر می رسید.

پیش به سوی فینال
درست هفت سال قبل در چنین روزهایی، 
ســیتی در نیمه نهایی جام اتحادیه به چلسی 
رســید. یک مسابقه حســاس و نزدیک که با 
درخشش ویژه سمیر نصری و سرخیو آگوئرو 
به سود سیتزین ها تمام شد. من سیتی در این 
مسابقه، کامال برتر از حریف نشان داد و برای 
دومین بار در سه ســال، به فینال اف.ای.کاپ 
رســید. گلی که ســرخیو آگوئرو در این نبرد 
وارد دروازه حریف کرد، چهل و پنجمین گل 
او در لباس سیتی بود. یک گل فوق العاده برای 
بازیکنی که هیچ وقت از درخشــیدن و ناامید 

کردن مدافعان حریف دســت نمی کشد و از 
عادت گل زدن، سیر نمی شود.

هت تریک شماره یک
ســپتامبر ۲۰۱۱، اولین هت تریک آگوئرو با 
لباس سیتی اتفاق افتاد. او در جریان پیروزی سه 
بر صفر تیمش روبه روی ویگان، هر سه گل مسابقه 
را به ثمر رساند. اولین گل او با کات بک داوید سیلوا 
رقم خورد. داوید سیلوا و سمیر نصری در این نبرد 
دو پاس گل دیگر هم به سرخیو دادند تا او یکی از 
بهترین نمایش هایش با لباس سیتی را پشت سر 
بگذارد. اگر فکر می کنید این فقط یک اتفاق بوده و 
دیگر تکرار نشده، سخت در اشتباه هستید. چراکه 
آگوئرو بعد از این، ۱۱ هت تریک دیگر هم در لیگ 
برتر انجام داده است. او همین حاال رکورددار تعداد 

هت تریک در تاریخ لیگ برتر به شمار می رود. 

اولین صعود اروپایی
اولین صعود تاریخ ســیتی به مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان، با درخشــش 
ســرخیو آگوئرو اتفــاق افتــاد. او در جریان 
پیــروزی پنــج بــر دو تیمــش روبــه روی 
زسکامسکو، دو گل تماشایی برای سیتیزن ها 
به ثمر رساند. او در کنار این دو گل، یک پاس 
گل هــم به هم تیمی هــا داد تا یــک نمایش 
فوق العاده را در اروپا پشت سر گذاشته است. 
بدون هیچ شکی، بزرگ ترین حسرت سرخیو 
در لباس ســیتی، نرســیدن به یک قهرمانی 
اروپایی در این باشگاه بوده است. آگوئرو امید 

زیادی دارد با قهرمانی در ایــن فصل از لیگ 
قهرمانان اروپا، به این حســرت بزرگ پایان 
بدهد و قبل از جدایی از سیتی، برای یک بار هم 

که شده لیگ قهرمانان را فتح کند.
چرا همیشه تو!

اگر پیروزی 6 بر یک روبــه روی یونایتد را 
یکــی از مهم ترین لحظه های تاریخ ســیتی 
بدانیم، آگوئرو در این لحظه نیز ســهیم بوده 
است. شــاید خیلی ها آن بازی را با درخشش 
ماریو بالوتلی و تی شــرت معــروف او به یاد 
بیاورند اما ســرخیو در تاریخ سیتی، مهره ای 
به مراتب محبوب تر، موفق تر و درخشان تر از 
آگوئرو بوده اســت. مرد آرژانتینی خط حمله 
سیتی، در آن مسابقه نیز موفق به گل زنی شد. 
او در آن مسابقه روی پاس میکا ریچاردز، گل 
سوم تیمش را به ثمر رساند و فروپاشی یونایتد 
را رقم زد. من سیتی با این برد، در صدر جدول با 
پنج امتیاز باالتر از یونایتد قرار گرفت و وضعیت 
روحی بسیار خوبی پیدا کرد. درست از همان 
لحظه بود که همه طرفداران سیتی باور کردند 
که تیم شــان می تواند قهرمان لیگ برتر باشد 

و این اتفاق در نهایت به حقیقت تبدیل شد.
روبه روی یک طلسم تاریخی

ســرخیو آگوئرو مرد شکستن طلسم های 
بزرگ و تاریخی در ســیتی بوده اســت. سال 
۲۰۱۱ او تنها گل تیمــش در جریان پیروزی 
خارج از خانه برابر آرســنال را به ثمر رساند. 
جالب اســت بدانید که این اولیــن برد خارج 
از خانه ســیتی روبه روی توپچی ها پس از 36 
سال بود. آرســنال آن روزها بســیار آماده به 
نظر می رسید و رقبای زیادی را شکست داده 
بود اما درخشــش آگوئرو، همه چیز را به سود 
سیتی تغییر داد و این تیم را صاحب یک برتری 

حیاتی در شمال لندن کرد.
قهرمانی 98 امتیازی

آخرین قهرمانی آگوئرو با ســیتی در لیگ 
برتر تا امروز، یک قهرمانی خاص و فوق العاده 
بوده است. سیتی در سال ۲۰۱9 با 9۸ امتیاز 
قهرمان لیگ برتر شد. آن هم در شرایطی که 
در یک رقابت استثنایی، تیم دوم جدول یعنی 
لیورپول 9۷ امتیاز به دست آورده بود. سرخیو 
در آن فصل بهترین گل زن باشــگاه سیتی و 
چهارمین گل زن برتر لیــگ فوتبال انگلیس 

لقب گرفت.

پرونده ای برای پایان یک دوران باشکوه

بدرود آگوئــرو!

تیم ملی تا امروز همه 
دیدارهایش با دراگان 
اسکوچیچ را برده اما 

حقیقت آن است که این 
دیدارها نمی توانند این تیم 

را به جام جهانی برسانند. 
مساله بسیار مهم این است 
که تیم ملی در زمان دراگان 

حتی در یک مسابقه هم از 
»تمام« نیروهایش استفاده 
نکرده و همه پتانسیلش را 

در اختیار نداشته است
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