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 شانس المپيك 
براي بسكتبال سه نفره

در ميان تيم هايي كــه در فاصله كوتاهي كه تا 
المپيك مانده، به دنبال كسب سهميه اين رقابت ها 
هستند، دختران بسكتبال سه نفره بانوان ايران نيز 
دو مسابقه مهم انتخابی المپيك پيش رو دارند و بايد 
شانس خود را برای كسب سهميه المپيك توكيو 
امتحان كند. اولين رويداد پنج تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ به 
ميزبانی اتريش برگزار می شود كه ۴۰ تيم )۲۰ تيم 
زنان و ۲۰ تيم مردان( از ۳۶ كشور حضور دارند و سه 
سهميه )در هر بخش مردان و زنان( توزيع می شود. 
ايران در گروه B با ژاپن، اوكراين، تركمنســتان و 
استراليا هم گروه است. دومين مسابقه هم ۱۴ تا ۱۶ 
خرداد ۱۴۰۰ با حضور ۶ تيم به ميزبانی مجارستان 
برگزار و يك سهميه توزيع می شود. تيم ملی ايران 
برای حضور در اين مسابقات اردوهای آماده سازی 
خود را با ۱۰ بازيكن شروع كرد و اولين اردو از ۱۷ تا 
۲۱ فروردين برگزار شد. نيكا بيك ليك لی سرمربی 
تيم ملی بسكتبال سه نفره در مورد ارزيابی خود از 
مسابقات انتخابی كسب سهميه گفت:»مسابقات 
اتريش سخت است. با توجه به اينكه استراليا، ژاپن 
و اوكراين در گروه ما هســتند، كار سختی داريم. 
در مســابقات مجارستان قطعا شــانس ما بيشتر 
است اما بايد ببينيم كدام تيم ها از اتريش سهميه 
 می گيرند و چه تيم هايی برای حضور در مجارستان 

باقی می مانند.« 
    

پيرجهان هم المپيكي شد
مهدی پيرجهان دونده دوي ۴۰۰ متر با مانع كه 
از اميدهاي كسب سهميه المپيك اين رشته بود، 
با قهرماني در مسابقات جام امام رضا )ع( از طريق 
رنكينگ اين ســهميه را به دســت آورد. بر اساس 
قانون 5۰ نفــر اول رنكينگ جهانــی به المپيك 
دعوت می شوند و پيرجهان با رتبه ۲۴ به المپيك 
دعوت شــده و ۴۰ صدم با ركــورد المپيك فاصله 
دارد. البته اين ســهميه در صورتــي براي او حفظ 
مي شود كه در مسابقات آينده شاهد جابه جايي هاي 
زياد ورزشــكاران در رنكينگ نباشيم و به عبارتي 
پيرجهان بتواند خــودش را در رنكينگ المپيكي 
حفظ كند. پيرجهان گفت:»المپيك جای كوچكی 
نيست و آرزوي هر ورزشــكاری رقابت در المپيك 
است. اميدوارم ســهميه ايران در المپيك بيشتر 
شود تا شــاهد افتخارآفرينی ايرانيان در المپيك 
باشيم. حدود ۶ تا هفت مسابقه ديگر تا المپيك دارم 
و فقط يك مسابقه داخلی ديگر را شركت می كنم و 
در مسابقات پيش رو تالش دارم كسب مقام كنم.« 

    
استراحت طوالني معروف! 

اردوی آماده سازی تيم ملی واليبال ايران برای 
حضور در رقابت های ليگ ملت ها و المپيك توكيو 
در حالي آغاز شد كه سعيد معروف كاپيتان تيم ملي 
كماكان در استراحت مي برد و به اردو نيامده است. 
معروف همزمان با برديا سعادت وارد ايران شد، اما 
سعادت چند روزی است كه در اردوی تيم ملی حاضر 
شده و معروف همچنان مشغول ريكاوری است. جواد 
كريمی، ديگر پاسور تيم ملی واليبال ايران هم درگير 
مسابقات باشگاهی خود در ليگ بلژيك است. سعيد 
معروف از زمان شــروع كرونا نزديك يك سال در 
آمريكا بود و در هيچ مسابقه اي شركت نكرد. او بعد از 
يك سال به چين رفت و با بايك موتور قهرماني ليگ 
را به دست آورد. حاال به نظر مي رسد او قرار است يك 
اســتراحت طوالني ديگر را نيز سپري كند. اين در 
حالي است كه توماس توتولو مربي ايتاليايي تيم ملي 
روز گذشته با استقبال امير خوش خبر وارد ايران شد 

و آلكنو نيز قرار است تا پايان هفته به كشور بيايد. 
    

 مسابقه آخر براي 
فيناليست بسكتبال

امروز دو تيم بســكتبال مهرام تهران و پااليش 
نفت آباد در آخرين بازي مرحله نيمه نهايي مقابل 
هم قرار مي گيرند تا تكليف دومين فيناليست فصل 
جاري ليگ برتر مشخص شود. در چهارمين ديدار 
دو تيم مهرامي ها توانستند به پيروزي برسند تا با 
كسب دومين پيروزي با نفت آبادان برابر شوند و كار 
مشخص شدن فيناليست دوم به بازي پنجم برسد. 
در بخش ديگر مســابقات نيمه نهايي شهرداري 
گرگان با كسب سه پيروزي برابر شيميدر به عنوان 
اولين تيم به فينال رسيد. اين ديدار با توجه به وارد 
شدن به ماه مبارك رمضان امشب ساعت ۲۰:۳۰ 

برگزار مي شود.  

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سه نماينده از چهار نماينده فوتبال 
ايران در ليگ قهرمانان آســيا، امشب 
نبردهای حســاس و سرنوشت سازی 
را با رقبا پشت سر می گذارند. تيم هايی 
كه كيلومترهــا دورتر از اســتاديوم 
خانگــی و در غيــاب تماشــاگران 
وفادارشــان، كار دشــواری بــرای 
درخشيدن در آســيا خواهند داشت. 
ميزبانی، هميشه يك اهرم قدرتمند 
برای ايرانی ها در ليگ قهرمانان بوده 
و حــاال در دومين ســال پياپی بدون 
ميزبانــی، فوتبال ايــران برای فصل 
تازه رقابت باشــگاهی در آسيا آماده 
می شود. پرسپوليس، تراكتور و فوالد 
خوزستان، امشب اولين مسابقه های 
مرحله گروهی را پشت سر می گذارند. 

اســتقالل هم روز جمعــه خودش را 
برای اولين مســابقه اين مرحله آماده 

خواهد كرد.
تراکتور؛ نقشه های رسول پاشا 

برای پیروزی
پــس از ســپری كــردن آخرين 
جلســه های تمرينــی، تراكتوری ها 
برای نبــرد با »پاختاكور« ازبكســتان 
آماده می شوند. حريف امروز قرمزهای 
تبريز، در جدول ليگ داخلی شــرايط 
فوق العاده ای دارد. اين تيم پنج هفته پس 
از شروع ليگ ازبكستان، حتی يك امتياز 
هم از دست نداده و همچنان با قدرت در 
صدر جدول ليگ ديده می شود. تركيب 
پاختاكور نسبت به فصل گذشته ليگ 
قهرمانان، تغييرات زيادی نداشته است. 
همچنان دراگان سران، كليدی ترين و 
مهم ترين بازيكن اين تيم به شمار می رود. 

جالل الدين ماشاريپوف كه فصل گذشته 
برای پاختاكور به ميدان می رفت حاال 
ديگر از اين تيم جدا شده و برای الشباب 
امارات بازی می كند. ماشــاريپوف در 
آخرين مسابقه فصل گذشته تيم سابقش 
در ليگ قهرمانان، روبه روی پرسپوليس 
در همان دقايق اول از زمين بازی اخراج 
شد. فصل گذشته آسيا برای پاختاكور با 
شكست روبه روی نماينده ايران به پايان 
رســيد و حاال آنها در آغاز فصل جديد 
دوباره روبه روی يكی ديگر از نمايندگان 
فوتبال ايران به ميدان می روند. تراكتور در 
اين فصل، از بسياری از اهداف بزرگی كه 
در سر داشته عقب است. آنها نتوانسته اند 
در ليگ برتر در قامــت يك تيم مدعی 
نشان بدهند و بعيد به نظر می رسد كه 
شانســی برای قهرمانی ليگ بيســتم 
داشته باشند اما شايد در آسيا، بتوانند 

شرايط متفاوتی برای خودشان بسازند. 
خطيبی به عنوان سومين مربی فصل 
تراكتورســازی، اميدوار است تيم را در 
آسيا به موفقيت برساند. تراكتور تا امروز 
پنج بار در ليگ قهرمانان آسيا به ميدان 
رفته و تنها يك بار توانســته از مرحله 
گروهی صعود كند. چهار بار حذف شدن 
از دور گروهی، نشــان می دهد كه اين 
مرحله يك سندروم بسيار مهم برای تيم 
تبريزی است. تيمی كه می خواهد برای 
اولين بار در تمام تاريخش به جمع هشت 
تيم برتر رقابت های ليگ قهرمانان آسيا 

راه پيدا كند.
فوالد؛ یک برخورد اللیگایی! 

فوالدی ها بدون مكــث و معطلی، 
خيلی زود با بهتريــن و قدرتمندترين 
هم تيمی شــان برخورد خواهند كرد. 
اين تيم نسبت به السد قطر، استراحت 

كم تری داشــته و همين چند روز قبل، 
ديدار پلی آف با العين امارات را پشت سر 
گذاشته است. با اين حال به نظر می رسد 
تيم نكو كامال در شــرايط مسابقه قرار 
دارد و به وضعيت كشور ميزبان هم خو 
گرفته است. فوالدی ها رقابت های اين 
فصل ليگ قهرمانان را درخشــان آغاز 
كرده اند اما روبه رو شدن با السد، محك 
به مراتب جدی تری برای اين تيم خواهد 
بود. چراكه تيم ژاوی اين فصل در ليگ 
قطر حتی در يك مسابقه هم شكست 
نخورده اســت. در اينكه الســد يكی از 
بهترين تيم های قاره آسيا به شمار می رود 
ترديدی وجود ندارد اما نبايد فراموش 
كرد كه اين تيم در سال های اخير بارها 
روبه روی نماينده هــای ايران مغلوب 
شــده و حاال هم فوالد يكی از بهترين و 
منظم ترين نماينده های فوتبال ايران 
محسوب می شــود. فوالد با تركيبی از 
مهره های جوان و ســتاره های باتجربه 
بسته شــده و هماهنگی بسيار خوبی 
در تركيب اين تيم ديده می شــود. در 
سمت مقابل هم السدی ها ستاره های 
بسيار زيادی را در اختيار دارند. از اكرم 
عفيف و بغداد بونجاح كه چندين سال 
است برای اين تيم به ميدان می روند تا 
سانتی كازورال و رودريگو تاباتا كه نفرات 
تعيين كننده ای هســتند. اين بازی، 
جدال دو مربی جوان و پرانگيزه اســت. 
ستاره هايی كه قبال هم در الليگا چند بار 

روبه روی هم قرار گرفته اند.
 پرسپولیس؛ 

قهرمان استارت می زند
بهترين تيم فصل گذشــته »غرب 
آسيا« حاال می خواهد دوباره برتری اش 
را در اين منطقه به رقبا ثابت كند. نكته 
نگران كننده برای تيــم يحيی قبل از 
ديدار امروز با الوحده امارات، شــرايط 
خاص سفر اين تيم به هندوستان است. 

يحيی و شاگردها هنوز از وضعيت ميزبانی 
هندوســتان راضی به نظر نمی رسند 
و نگران نفوذ كرونا به اردوی تيم شــان 
هستند. قرمزها بايد اولين مسابقه را بدون 
فرشاد فرجی و سعيد آقايی سپری كنند. 
به احتمال زياد سيامك نعمتی در اين 
بازی ها در پست غيرتخصصی دفاع چپ 
به ميدان می رود تا جای خالی سعيد را پر 
كند. او قبال هم در پست غيرتخصصی 
دفاع راست، عملكرد درخشانی داشته 
است. سرخ ها در سه ســال اخير دو بار 
به فينال آسيا رسيده اند و هيچ چيز به 
جز رسيدن به فينال سوم، آنها را راضی 

نخواهد كرد. 
بازگشت عيسی آل كثير، اصال خبر 
خوبی برای خط دفاعی الوحده نيست. 
بازيكنی كه البته احتماال در شروع اين 
مســابقه روی نيمكت حضور خواهد 
داشــت. پرســپوليس با مهدی ترابی، 
وحيد اميری، شــهريار مغانلو و احسان 
پهلوان، تركيــب هجومی قدرتمندی 
خواهد داشت. غيبت اسماعيل مطر نيز، 
مهم ترين نكته در مورد حريف اماراتی 

اين باشگاه است.

در انتظار شب طالیی فوتبال ایران

9 امتیاز لطفا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

مردود اعالم شدن گل ادينسون كاوانی در ديدار با تاتنهام، 
سرمربی شياطين سرخ را به شدت عصبانی كرد. اوله كه باور 
داشت وی.ای.آر در مردود اعالم كردن اين گل مرتكب اشتباه 

شده، به شدت عليه اين تصميم مصاحبه كرد. 
ماجرا از اين قرار بود كه در اين لحظه، سون هيونگ مين به 
دليل برخورد با اسكات مك تومينای نقش زمين شد و همين 
اتفاق كافی بود تا وی.ای.آر گلی كه در ادامه راه به ثمر رسيده 
را مردود اعالم كند. در همان لحظه، سولسشر به شدت عليه 
داور مسابقه موضع گرفت. او و تيمش اين بازی را بردند و اتفاقا 

گل برتری را نيز خود كاوانی به ثمر رســاند اما جالب اين بود 
كه حتی در كنفرانس خبری پس از پايان مســابقه هم تنش 
لفظی دو مربی در اين مورد ادامه داشت. سرمربی قرمزها با 
انتقاد شديد از رفتار سون در اين صحنه، صحبت های تندی 
عليه اين بازيكن به زبان آورد:»اين اتفاق شرم آور بود. سون 
طوری نقش زمين شد كه انگار با يك آسيب جدی روبه رو شده 
است. اگر در خانه ما پسر من چنين كاری انجام بدهد، مطمئنا 
هيچ غذايی به او نخواهد رســيد. ما قرار است مردانه فوتبال 
بازی كنيم. نه اينكه با يك برخورد ساده، اين چنين ديگران 
را فريب بدهيم. البته ما مقابل سون فريب نخورديم. اين داور 

بود كه فريب خورد!« 
بالفاصله هم نوبت ژوزه مورينيو بود كه با لحنی تند و البته 
جنگ و جدل های هميشگی، پاسخ  سرمربی حريف را بدهد. 

مورينيو كه به شــدت از صحبت های اوله تعجب كرده بود، 
اين شگفتی را با رسانه ها در ميان گذاشت:»شنيدن چنين 
حرف هايی واقعا عجيب است. شما به عنوان يك پدر، هميشه 
وظيفه داريد كه غذای فرزندان تان را تامين كنيد. حتی اگر 
الزم است بايد برای چنين كاری دست به دزدی بزنيد! سون 
هيونگ مين بســيار خوش شانس اســت كه پدری بهتر از 
اوله گنار سولسشر دارد!« جالب اينكه حتی پای فرزند اوله هم 
به اين دعوا باز شد و او پاسخ حرف های مورينيو را داد:»همه 
پدر من را می شناســند. خانواده مهم ترين اولويت او است. 
من هرگز مثل سون خودم را اين چنين به زمين نمی اندازم. 
همه می دانند كــه مورينيو فقط می خواهــد حواس ها را از 
شكست های تيمش پرت كند!« بدون شك اين دعوا به عنوان 
يكی از عجيب ترين درگيری های لفظی اين فصل ليگ برتر به 

ياد آورده خواهد شد. اصال عجيب نيست كه ژوزه مورينيو در 
متن چنين دعوايی قرار داشته باشد. چراكه او پيش از اين نيز 
با مربيان مختلفی وارد درگيری شده اما اين اولين بار است كه 
اوله نيز در چنين وضعيتی ديده می شود. او همواره يك مربی 
بسيار آرام و بی حاشيه بوده اما حاال چهره تازه ای از خودش به 

نمايش گذاشته است. 
فارغ از محتوای صحبت های او كه كمی انتقادبرانگيز به 
نظر می رسد، عصبانيت اين مربی درست همان چيزی است 
كه هواداران يونايتد به دنبالش هســتند. چراكه نمی توان با 
آرامش هميشگی در چنين ليگی نتيجه گرفت. منچستر تنها 
تيمی است كه هنوز می تواند سيتی را در مسير قهرمانی ليگ 
تعقيب كند اما ايستادن در رده دوم جدول هم يك موفقيت 

برای اين تيم محسوب می شود.

آریا طاری

آنفيلد و سيگنال ايدونا پارك، دو استاديوم 
فوق العــاده مهــم در فوتبــال اروپا هســتند. 
ورزشگاه هايی كه در آنها رقم زدن هيچ معجزه ای 
دور از ذهن به نظر نمی رســد. با اين حال بخش 
بسيار زيادی از اهميت اين استاديوم ها به حضور 
تماشاگرها بستگی دارد و بدون حضور جماعت 
شــيفته ليورپول و دورتمونــد، از جذابيت اين 
ورزشگاه ها كاسته خواهد شــد. با اين حال هر 
دو باشگاه امشب در جست وجوی »بازگشت« 
و شكست ديدار رفت هستند تا بتوانند راه شان 
را به طرف مرحله نيمه نهايــی ليگ قهرمانان 

هموار كنند.
اپیزود اول: جنگ پس از جنگ

وقتی مســابقه رفــت رئــال و ليورپول به 
پايان رســيد، ظاهرا همه چيز بين دو باشــگاه 
احترام آميز بــود اما مصاحبه كلــوپ در مورد 
ورزشگاه دی استفانو، اوضاع را كمی تغيير داد. 
بالفاصله خيلی از رئالی ها واكنش تندی به اين 
صحبت ها نشان دادند و تنش هايی بين دو باشگاه 
شــكل گرفت. حاال انتظار می رود اين تنش ها 
خودشان را در بازی برگشت نشان بدهند. پس 
از آن نبرد، مادريدی ها در ال كالسيكو توانستند 

رقيب سنتی شــان را شكست بدهند و برای ۲۴ 
ســاعت به صدر جدول الليگا برسند. ليورپول 
هم به سختی روبه روی اســتون ويال به برتری 
رسيد تا شانس خوبی برای قرار گرفتن در جمع 
چهار تيم برتر ليگ انگليس و رسيدن به سهميه 
ليگ قهرمانان داشته باشد. درست همانند ديدار 
رفت، هر دو تيم مهره های غايب پرشماری برای 
اين نبرد دارند. رئالی ها پس از خبر مصدوميت 
سرخيو راموس، حاال بايد ابتالی كاپيتان شان 
به ويروس كرونا را نيــز تحمل كنند. فصل برای 
لوكاس واسكز هم رسما به پايان رسيده و از اين 
پس اودريوزوال بايد در سمت راست خط دفاعی 
اين تيم به ميدان برود. بازيكنــی كه روبه روی 
بارسا اصال مطمئن نشــان نداد. زوج ميليتائو و 
ناچو نيز همچنان گزينه هــای اصلی زيزو برای 
خط هافبك هستند. ليورپول برای صعود از اين 
مرحله، به زدن دو گل نياز دارد اما گل نخوردن از 
خط حمله آماده رئال مادريد برای اين تيم بسيار 

سخت به نظر می رسد. 
در ۱۳ تجربه قبلی شكست در ديدار رفت با 
دو اختالف گل، ليورپول تنها دو بار توانسته در 
ديدار برگشت صعود كند. مشهورترين نمونه اين 
اتفاق دو سال قبل روبه روی بارسلونا در ورزشگاه 
خانگی قرمزها رقم خورد. رئــال مادريد در ۱۶ 

تجربه اخير بردن بازی رفــت ليگ قهرمانان با 
اختالف دو گل، ۱5 بار صعــود كرده و فقط يك 
بار نتوانسته خودش را به مرحله بعدی برساند. 
ليورپول پس از پيروزی در ســه مســابقه اول 
اروپايی اش با رئال مادريــد، حاال در چهار بازی 
متوالی روبه روی اين تيم شكست خورده است. 
ليورپول در ليگ قهرمانان تنها ۱۱ بار در آنفيلد 
بازنده بوده و پنج باخت اين تيم در خانه روبه روی 
تيم های اسپانيايی شكل گرفته است. روی كاغذ، 
اوضاع برای رئال بسيار مطلوب تر به نظر می رسد 
اما اگر يك تيم در اروپا متخصص بازگشت در خانه 
باشد، آن تيم ليورپول است. تيمی كه قبال نشان 
داده كه از روحيه قابل توجهی برخوردار است و 
می تواند در آن واحد، ورق بازی های بزرگ را به 

سود خودش برگرداند.
اپیزود دوم: بیدار شو ارلینگ! 

در مسابقه رفت ســيتی و دورتموند آن چه 
بيشتر از هر چيزی جلب توجه كرد، نمايش دور 
از انتظار ارلينگ هالند بود. ستاره ای كه به نظر 
می رسيد به خوبی با تاكتيك های پپ گوارديوال 
مهار شده است. حاال همه منتظر هستند تا هالند 
در ديدار برگشت، خودی نشان بدهد و دورتموند 
را به صعود نزديك كند. زردها با زدن تنها يك گل، 
می توانند خودشان را به مرحله بعدی برسانند اما 
روبه روی سيتی، كلين شيت  كردن فوق العاده 
دشــوار خواهد بود. در مسابقه رفت، ماجراهای 
داوری نيز پرسروصدا شد. اشــتباه بزرگ داور 
روی صحنه رقم خوردن گل سالم جود بلينگام، 

موجب اعتراض های زيادی به عملكرد داور شد 
و در نهايت اين سيتی بود كه با گل دقايق آخری 
فيل فودن، حريف را شكســت داد. با اين حال 
گلی كه دورتموندی ها در استاديوم اتحاد به ثمر 
رسانده اند، می تواند برگ برنده ای برای اين تيم در 
ديدار برگشت باشد. همه می دانند كه بردن ليگ 
قهرمانان چقدر برای پپ گوارديوال اهميت دارد. 
او در دو فصل گذشته با سيتی در همين مرحله 
حذف شده و دســت به هر كاری می زند تا از اين 

طلسم عبور كند. 
شكست در ديدار رفت برای دورتموند معموال 
تجربه خوشايندی نيست. آنها در هفت تجربه 
گذشته ای كه ديدار رفت ليگ قهرمانان را واگذار 
كرده اند، ۶ بار در نهايت حذف شده اند. درست در 

نقطه مقابل، منچسترسيتی در ۱۳ تجربه از ۱5 
تجربه ای كه در آنها ديدار رفت ليگ قهرمانان را 
برده، در نهايت موفق شده جواز حضور در مرحله 
بعدی را به دست بياورد. دورتموند تا امروز در همه 
تاريخش فقط يك بار در خانه ميزبان سيتی بوده و 
اين تيم را با نتيجه يك بر صفر شكست داده است. 
نتيجه ای كه اگر در مســابقه امروز تكرار شود، 
سيتيزن ها را به مرحله بعدی خواهد فرستاد. با 
اين حال دورتموند در دو ديدار خانگی اخيرش با 
تيم های انگليسی، بازنده بوده و اين موضوع برای 
اين تيم نگران كننده به نظر می رسد. با استعداد 
انفرادی ستاره های جوان دورتموند يا نقشه های 
تاكتيكی پپ، بايد منتظر ماند و برنده اين مسابقه 

بزرگ و حساس را در زمين پيدا كرد.

داستان یک دعوای باورنکردنی

به نام پسر! 

کلوپو و تیم سابقش به دنبال یک اتفاق بزرگ

تعقيب کنندگان معجزه! 

سه نماینده از چهار 
نماینده فوتبال ایران 

در لیگ قهرمانان آسیا، 
امشب نبردهای حساس 

و سرنوشت سازی را با 
رقبا پشت سر می گذارند. 

تیم هایی که کیلومترها 
دورتر از استادیوم خانگی 

و در غیاب تماشاگران 
وفادارشان، کار دشواری 
برای درخشیدن در آسیا 

خواهند داشت
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