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 رستمیان: پرچمداري 
افتخار بزرگي است

هانیه رستمیان تیرانداز المپیکی ایران با اعالم 
سرپرســت کاروان المپیک به عنوان پرچمدار زن 
کاروان ایران در کنار صمد نیکخواه بهرامی، دیگر 
پرچمدار ایران در المپیک توکیو انتخاب شد. او بعد 
از انتخابش ۲۰۲۰ گفت:»خیلی خوشحالم و برایم 
افتخار بزرگی است که  ستاد عالی بازی هاي المپیک 
من را به عنوان پرچمــدار زن کاروان ایران انتخاب 
کرد.« وی در ادامه تصریح کرد:»از صالحی امیری 
رییــس کمیته ملــی المپیک، نصرا... ســجادی 
سرپرســت کاروان و علی دادگر رییس فدراسیون 
که در این مدت حمایت هاي زیادي از من داشتند، 
تشکر می کنم.« رستمیان در ادامه افزود:»امیدوارم 
همه ورزشکاران در همه رشته های المپیک موفق 
باشند و اتفاق های خوبی برای کاروان ایران بیفتد. 
از همه مردم ایران هم می خواهم مانند همیشه ما را 

همراهی و برای مان دعا کنند.« 
    

ديوار مصدومیت بین جهانفكريان 
و المپیك

در حالي که بعد از کســب سهمیه تاریخي پریسا 
جهانفکریان در وزنه برداري بانوان عنوان شد که این 
ورزشکار به المپیک مي رســد، فدراسیون پزشکي 
اجازه اعزام جهانفکریان را صادر نکرد. جهانفکریان 
در حالي با انصراف نماینده کشــور ساموا به سهمیه 
غیرمنتظره المپیک دســت پیدا کــرد که چندي 
پیش کتف مصدومش را به تیغ جراحان سپرده بود. 
به همین خاطر زماني که ســهمیه به او تعلق گرفت، 
اعالم کرد به خاطر این جراحي نمي تواند در توکیو وزنه 
بزند. با این حال تیم پزشکي فدراسیون وزنه برداري 
پس از بررســي و معاینات اعالم کــرد جهانفکریان 
مي تواند مسافر توکیو شــود. این خبر در حالي اعالم 
شد که فدراسیون پزشکي ورزشــي به ماجرا ورود و 
پس از برگزاري چند نشست تخصصي اعالم کرد که 
نماینده زنان وزنه برداری کشــورمان شرایط حضور 
در بازی های المپیک توکیو۲۰۲۰ را ندارد. شــورای 
پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی که با حضور چند 
پزشک فوق تخصص، جراح و نمایندگان این فدراسیون 
تشکیل شده بود پس از بررســی مدارک پزشکی و 
کنترل گزارشات جراح مربوطه اعالم کردند که وی 
با وضعیت موجود شرایط حضور در بازی های المپیک 
۲۰۲۰ توکیو را ندارد. با این حساب وزنه برداري حداقل 
یک دوره دیگر براي داشتن نماینده بانوان منتظر بماند. 

    
گزينشي مبهم كشتي آزاد براي جهاني

بعد از اعالم ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد ایران 
برای حضور در المپیک توکیو، نوبت به نحوه انتخاب 
مسافران رقابت های جهانی رسید که گفته می شد 
بیشترین شانس حضور در مسابقات جهانی، متعلق 
به جاماندگان از المپیک است. در این خصوص چرخه 
نسبتا پیچیده ای تعریف و الزم االجرا شد که چندین 
تورنمنت بین المللی و رقابت های مختلف داخلی از 
جمله جام تختی و انتخابی را در بر می گرفت اما یک 
نکته در این چرخه، چنــدان به مذاق مدعیان رفتن 
به جهانی خوش نیامد که آن هم بند فرصت دادن به 
مدال آوران المپیک بود. برخی کشتی گیران جامانده از 
المپیک معتقد بودند حاال که نتوانستند در این میدان 
بزرگ حضور یابند، اعزام به رقابت های جهانی، سهم 
مسلم آنهاست و نباید دوباره پشت نفرات المپیکی قرار 
گیرند. در این راستا محسن کاوه مدیر فني تیم  هاي 
ملي کشتي آزاد بار دیگر بخشــي از چرخه انتخابي 
را تشــریح کرد. به گفته کاوه، با توجه به فاصله کوتاه 
زمانی بین المپیــک و رقابت های جهانی نروژ، قطعا 
امکان برگزاری مسابقاتی تحت عنوان انتخابی نیست، 
بدین ترتیب یک چرخه انتخابی در نظر گرفته شد که 
شامل جام تختی، تورنمنت های برون مرزی، مسابقات 
جوانان و امید و همچنین نظم و انگیزه اردویی بود. او 
درباره دلیل اعزام مدال آوران المپیک به جهاني نیز 
عنوان کرد:»اگر کسی مدال المپیک بگیرد در جهانی 
نروژ هم ملی پوش مي شود. دلیلش این است که باالتر 
از مدال المپیک نداریم و کسی  که در المپیک مدال 
بگیرد قطعا می تواند در جهانی هم به مدال برسد.«  او 
درباره فرصت ریکاوري مدال آوران المپیک تا جهاني 
تاکید کرد:»فاصله بین المپیک و رقابت های قهرمانی 
جهان به اندازه ای هست که مدال آوران المپیک بتوانند 
بدن شان را به یک فرم ایده آل برای حضوری موفق در 
قهرمانی جهان هم برسانند. تصمیم اعزام مدال آوران 
المپیک به جهانی را به مرحله اجرا درخواهیم آورد، 
مگر اینکه کشتی گیری انگیزه کافی یا شرایط مناسبی 

را برای موفقیت در جهانی نداشته باشد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

لیگ برتر ایران امروز، بیست و 
هفتمین هفته اش را آغاز خواهد 
کرد. روزی که در آن، هر سه تیم 
صدرنشین به مصاف رقبا می روند 
و در پایین جدول هم، ماشین سازی 
آخرین شــانس ها را برای بقا در 
لیگ امتحان می کند. لیگ حاال 
به نفس گیرترین روزهای ممکن 
نزدیک شده و با هیجانی مثال زدنی 
دنبال می شود. به نظر می رسد در 
این فصل تعیین تیم قهرمان و شاید 
دومین تیم سقوط کننده، به آخرین 
مسابقه ها در آخرین هفته موکول 
شود. فصلی که در آن، هیجان حتی 

تا هفته پایانی متوقف نخواهد شد.

     
 سایپا-استقالل؛

 فراز و فرهاد به هم رسیدند
استقالل هفته گذشته به خوبی از 
فرصت لغزش ســپاهان و پرسپولیس 
استفاده کرد و توانست خودش را به این 
تیم ها نزدیک تر کند. حاال آبی ها 6 امتیاز 
با تیم دوم جدول فاصله دارند و با توجه 
به اینکه باید یک مسابقه مستقیم را هم 
برابر سپاهان پشت سر بگذارند، از شانس 
خوبی برای تصاحــب رده دوم جدول 
برخوردار هستند. اســتقالل با کمی 
جاه طلبی، حتی می تواند به قهرمانی 
هم فکر کند اما احتمال زیادی برای این 
اتفاق وجود نخواهد داشت. حریف امروز 
استقالل، تیمی است که این سه امتیاز 
برایش از مرگ و زندگی هم مهم تر به 

نظر می رسد. سایپا هم امتیاز با ذوب، در 
رده ماقبل پایانی جدول دیده می شود 
و برای بقا در لیــگ، باید در چند هفته 
پایانی فرم متفاوتی را به نمایش بگذارد. 
برخورد دوباره فراز و فرهاد مدتی پس 
از حضور مشترک شــان روی نیمکت 
استقالل، در این مسابقه جالب توجه 

خواهد بود.
  تراکتور-گل گهر؛ 

در انتظار سهمیه
رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان، 
مهم ترین هدف تیم امیــر قلعه نویی 
در ادامه فصل به شــمار مــی رود. آنها 
برای رسیدن به آسیا، رقابت نزدیکی با 
شهرخودرو مشهد دارند. گل گهر حتی 
اگر در رده چهارم جدول لیگ بایستد 
نیز به احتمال بسیار زیاد آسیایی خواهد 

شد. تراکتور با وجود قرار گرفتن در رده 
نهم جدول، فقط و فقط دو امتیاز با تیم 
ژنرال فاصله دارد. اگر آنها در این نبرد 
به برتری برســند، فرصت خوبی برای 
رقم زدن یک جهش بزرگ در جدول 
و رســیدن به سهمیه آســیا خواهند 
داشــت. این نبرد، برخورد دو مربی به 
شدت پرتجربه در لیگ برتر است. فیروز 
کریمی و امیر قلعه نویی از سال ها قبل با 
تیم های مختلفــی در این لیگ حاضر 

شده اند.
 سپاهان-صنعت نفت؛

 مسیر صدر از برزیل می گذرد!
پس از تساوی جنجالی هفته قبل 
با پیکان با یک گل بحث برانگیز، محرم 
نویدکیا امیدوار اســت تیمش دوباره 
به مسیر پیروزی برگردد. سپاهان در 

هیچ کدام از دو نبــرد اخیرش در لیگ 
برتر به ســه امتیاز نرسیده و حاال برای 
رسیدن به صدر، باید تیم برزیلی لیگ را 
در اصفهان شکست بدهد. اگر سپاهان 
برنده این نبرد باشــد و پرسپولیس در 
مسابقه همزمان به تساوی برسد، محرم 
و تیمش در فاصله ســه هفته به پایان 
فصل به صدر جدول رده بندی لیگ برتر 
برمی گردند. رقابت بین این دو تیم در 
هفته های پایانی، به شــدت نفس گیر 
خواهد بود. مســابقه رفت سپاهان و 
صنعت، با برتری دو بر یک تیم نویدکیا 
به پایان رسیده بود. جالب اینکه نفتی ها 
در نیم فصل دوم، در »1۲ بازی« پیاپی 
حتی یک بــرد هم دشــت نکردند اما 
توانسته اند از ســه دیدار اخیرشان در 

لیگ برتر، هفت امتیاز تصاحب کنند.
پرسپولیس-آلومینیوم اراک؛ 

نبرد مربي هاي سرخابي 
برخورد با علیمنصور در هفته های 
پایانی لیگ برتر، اصال خاطره خوبی را 
برای پرسپولیسی ها تداعی نمی کند. 
آنهــا در هفته های پایانــی لیگ برتر 
پانزدهــم، روبه روی همیــن مربی و 
تیمش شکست خوردند و در نهایت در 
هفته نهایی، فرصت قهرمانی را از دست 
دادند. پرسپولیس یحیی همچنان در 
باالترین رده جدول دیده می شــود و 
برای کســب پنجمین قهرمانی پیاپی 
تالش می کند. آنهــا در نیم فصل دوم، 
به جز چهار مســاوی، همه دیدارهای 
دیگر را با برد پشت سر گذاشته اند. تیم 
گل محمدی در این فصل فقط یک بار 
شکست خورده و آن شکســت، برابر 
همین آلومینیــوم اراک اتفاق افتاده 
است. در نیم فصل اول لیگ و در شرایطی 
که هنوز رسول خطیبی روی نیمکت 
اراکی ها دیده می شــد، آنها توانستند 

در خانه، پرسپولیس را شکست بدهند. 
پرسپولیسی که هیچ کدام از مدافعان 
میانی تخصصی اش را برای آن جدال 
در اختیار نداشــت. آلومینیوم یکی از 
تیم های غافلگیرکننده این فصل بوده 
اما فعال حال و روز خوبی ندارد. آنها در سه 
نبرد اخیرشان در لیگ برتر، دو تساوی 
و یک شکست را تجربه کرده اند و از فرم 

ایده آل فاصله گرفته اند.
 فوالد - ماشین سازی؛ 
تالش براي آسیا و بقا  

درست وقتی همه در انتظار قطعی 
شدن سقوط ماشین سازی بودند، این 
تیم یک پیروزی پرگل را جشن گرفت 
و همه را شگفت زده کرد. ماشین در این 
فصل به جز سه هفته، در همه هفته های 
دیگر در منطقه ســقوط قرار داشــته 
است. تیم تبریزی این دو هفته با فوالد 
و پرســپولیس روبه رو می شود و حتی 
اگر یک امتیاز هم از دست بدهد، تقریبا 
شانسی برای بقا در لیگ برتر نخواهد 
داشت. حریف امروز ماشین، هنوز برای 
رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان شانس 
دارد. فوالد در سه بازی اخیر برنده نبوده 

و می خواهد این روند را تغییر بدهد.

نگاهی به 5 مسابقه امروز لیگ برتر

هیجان در اوج، هراس در قعر! 

اتفاق روز

چهره به چهره

همان گرت ساوت گیت که یک روز رویای بزرگ انگلیسی ها 
برای رسیدن به فینال جام ملت ها برای اولین بار را با یک پنالتی 
بد به باد داده بود، حاال تبدیل به اولین مربی تاریخ فوتبال این 
کشور شده که تیمش را به فینال این تورنمنت می رساند. انگار 
او از دل تاریخ برگشته تا همه آن خاطرات تلخ قبلی را جبران 
کند. انگلیس با چندین و چند نسل طالیی، هرگز نتوانسته بود 
در جایگاه امروز قرار بگیرد. حــاال اما همین تیم فقط به اندازه 
یک مســابقه با قهرمانی قاره فاصله دارد. مسیر انگلیسی ها تا 

فینال جام ملت ها، درخشان بوده است. آنها در اولین مسابقه 
فینالیست جام جهانی را شکست دادند و در اولین بازی حذفی، 
یک برد تاریخی را روبه روی آلمان تجربه کردند. دانمارک هم 
با همه شگفتی های ریز و درشتی که خلق کرده بود، در نهایت 
حریف این تیم نشد. هرچند که صحنه پنالتی اعالم شده روی 
رحیم استرلینگ، اصال متقاعدکننده به نظر نمی رسید. حتی 
در خود انگلیس هم چهره هایی مثل گری نویل، اعالم کردند که 

به نظرشان این توپ اصال خطا نبوده است!
 به نظر می رسد گرت ســاوت گیت، نوعی چهره دوگانه در 
دنیای مربیگری دارد. از یک سو، او یک مربی فوق العاده موفق 
است. کسی که بتواند ظرف چند سال تیمش را به نیمه نهایی 
جام جهانی و فینال یورو برساند، دســتاورد خیره کننده ای 
داشته اســت. آن هم تیمی که همیشه در رده ملی، مشکالت 

بزرگی را تجربه کرده و برای ســال ها، همیشــه ناکام بزرگ 
تورنمنت های ملی بوده است. نمی توان به کاری که ساوت گیت 
انجام داده، احترام نگذاشت و دســتاورد او را کوچک دانست 
اما همه حقایق در مورد این مربی، ســوی دیگری هم دارند. 
اینکه تیم او، اصال تیم جذاب و جسوری نیست. اینکه او الزاما 
مربی »خوش سلیقه ای« به شــمار نمی رود و بهترین بازی را 
از ســتاره های تیمش نمی گیرد. قرار دادن ستاره هایی مثل 
ســانچو، گریلیش، رشــفورد و بلینگام روی نیمکت، در نوع 
خودش عجیب است. جالب اینکه ساوت گیت مهاجمی مثل 
کالورت لویین را حتی روی نیمکت هم قــرار نمی دهد و او را 
به ســکوها تبعید می کند. انگلیس با داشتن چنین ستاره ای 
می تواند به مراتب جذاب تر و شورانگیزتر از این ظاهر شود اما 
در عمل، اصال چنین اتفاقی رخ نمی دهد و آنها با نمایش های 

خسته کننده، »پیروزی« به دســت می آورند. حاال در مورد 
ســاوت گیت، دو نوع تفکر در انگلیس وجــود دارد. یک گروه 
معتقدند که گــرت، کار بزرگی در انگلیس انجــام داده و باید 
به هر قیمتی چندین ســال بعدی را هم روی نیمکت این تیم 
سپری کند. شاید کیفیت بازی سه شیرها نیز به مرور زمان با 
این مربی بهتر شد. گروه دیگری اما اعتقاد دارند سه شیرها با هر 
نتیجه ای در پایان این تورنمنت، باید ضمن قدردانی از زحمات 
ساوت گیت، به سراغ یک مربی جذاب تر مثل برندان راجرز یا 
مارچلو بیلسا بروند. این نسل از فوتبال انگلیس، آنقدر جذاب 
و پرمهره اســت که یک مربی تدافعی، برایش ایده آل نباشد. 
این نسل می تواند موفقیت ها را به شکل زیباتر و باشکوه تری 
 جشن بگیرد. حتی رسیدن به فینال یورو، همه پتانسیل های 

این تیم نیست.

آریا طاری

ســاعت چهار و 3۰ دقیقه بامــداد فردا، 
حساس ترین مسابقه فوتبال در قاره آمریکای 
جنوبی برگزار می شود. جدالی که آرژانتین و 
برزیل، دو طرفش هستند. »سوپرکالسیکو« 
همیشــه جذابیت های خاص خــودش را 
دارد اما روبه رو شــدن دو تیم در فینال کوپا، 
این جذابیت ها را به اوج می رســاند. برخورد 
دوباره مسی و نیمار هم، بی نهایت تماشایی 
به نظر می رسد. دوســتان صمیمی برزیلی 
و آرژانتینی، ایــن بار در قامت دو دشــمن 
روبه روی هم قرار می گیرند. ستاره هایی که 
در این نبرد سرنوشت ساز به جز بردن، به چیز 

دیگری فکر نمی کنند. 
آرژانتین و برزیل، آماده ترین تیم های این 
دوره کوپا بوده اند. تیم هایی که حضورشان 
در فینال این مســابقات، کامــال محتمل به 

نظر می رسید. 
هر دو تیم برای رســیدن به این نقطه، در 
صدر جدول گروه شــان قــرار گرفتند و دور 
گروهی را بدون شکســت به پایان رساندند. 
برزیل در دو مسابقه حذفی، دو پیروزی »یک 
بر صفر« را پشــت سر گذاشــت و با حداقل 
گل ها، به دیدار فینال رسید. آرژانتین اما در 

مســابقه اول، نمایش مقتدرانه ای روبه روی 
اکوادور داشــت و دو بار دروازه این تیم را باز 
کرد. آنها در مسابقه حساس دوم با کلمبیا به 
تساوی رسیدند و سرانجام در پنالتی ها با سه 
سیو تماشــایی امیلیانو مارتینز، راهی دیدار 
فینال شــدند. قدرت اصلی تیم تیته در این 
تورنمنت، به خط دفاعی برمی گردد. سلسائو 
در دفاع به شدت مســتحکم نشان می دهد 
و گشــودن دروازه این تیم به هیچ وجه کار 
ساده ای نیست. در مقابل، تیم اسکالونی در 
دفاع اصال درخشان نیست و بیشتر تمرکزش 
در این جام را روی کارهای هجومی گذاشته 
اســت. تقابل خط دفاعی قدرتمند برزیل با 
مهره هــای هجومی آماده آلبی سلســته به 
شــدت جذاب از کار درمی آید. درست مثل 
همه دیدارهای دیگر کوپا، در این مسابقه هم 
باید برای تماشای تعداد زیادی خطا، کارت 
زرد و اعتراض به داور آماده باشــیم! جالب 
اینکه این نبرد هــم همانند دیدارهای قبلی 
این جام، چیزی به نام وقــت اضافه ندارد و 
اگر دو تیم در 9۰ دقیقه به تســاوی برسند، 
سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی تعیین 
خواهد شد. با داشتن گلر پنالتی گیری مثل 
مارتینز، بدون شــک این اتفاق به سود آبی و 

سفیدها خواهد بود.

آرژانتین و برزیــل در حالی فینال کوپا را 
برگزار می کنند که در شرایط فعلی، اروگوئه 
پرافتخارترین تیم قاره محســوب می شود. 
اروگوئه تا امروز توانســته 15 قهرمانی را در 
کوپا جشن بگیرد. آرژانتین با 14 و برزیل با 
9 قهرمانی، در رده های بعدی دیده می شوند. 
آلبی سلســته اما رکورددار حضور در فینال 
این تورنمنت است. آنها ۲8 در دیدار نهایی 
این تورنمنت حاضر بوده اند اما برزیل ۲1 بار 
در فینال این رقابت ها به میدان رفته اســت. 
آخرین قهرمانی برزیل در این تورنمنت، سال 
۲۰19 در ریو به دست آمد. آخرین قهرمانی 
آرژانتینی ها اما به ســال 1993 برمی گردد. 
وقتی که لئو مســی تنها یک پسر کم سن و 
سال بود! سفید و آبی ها در ۲8 سال گذشته، 
هرگز روی ســکوی اول کوپا نرفته اند و این 
موضوع به یک طلســم آزاردهنده برای شان 
تبدیل شده است. نکته جالب اینکه تا امروز 
برزیل هر وقت که فینــال را در خانه برگزار 
کرده، در نهایت »برنده« بوده و تا امروز بازنده 

دیدار فینال در خانه خودش نشده است. 
اولین حضور همزمان آرژانتین و برزیل در 
دیدار نهایی جام ملت های آمریکای جنوبی، 
سال 1937 اتفاق اتفاد. آن نبرد با برتری دو 
بر صفر آرژانتینی ها به پایان رسید. دو تیم در 
سال ۲۰۰4 دوباره به فینال رسیدند و این بار 
برزیل قهرمانی را جشــن گرفت. اتفاقی که 
در فینال سال ۲۰۰7 نیز تکرار شد تا زردها 

دوباره روی سکوی اول جام بروند.

در دوره قبلی کوپــا، آرژانتینی ها همواره 
به نفوذ برزیل در ســطوح باالی فدراسیون 
فوتبال آمریکای جنوبی اعتراض داشــتند. 
این نگرانی ها حاال دوباره تشــدید شده اند. 
حتی گلر افســانه ای فوتبال پاراگوئه یعنی 
خوزه لوئیــس چیالورت، تاکیــد کرده که 
آرژانتین در این مسابقه باید عالوه بر برزیل، 
 با کمــک داور ویدئویی و گــروه داوری نیز

 مبارزه کند! 
ایــن »پنجمیــن« فینال لئو مســی در 
تیم ملی محسوب می شــود و نکته عجیب 
این اســت که او در هر چهار مسابقه قبلی با 
شکست روبه رو شده است. لئو دیگر به هیچ 
قیمتی به شکست فکر نمی کند و نمی خواهد 
که یک فرصت بزرگ دیگر را برای بردن یک 
جام ملی از دست بدهد. او اصال کار راحتی در 

این نبرد ندارد. شکست دادن برزیل آن هم 
در خاک این کشــور، همیشه تجربه سختی 
بوده اســت. عالوه بر این، دوست همیشگی 
او یعنی نیمار این روزها در اوج آمادگی قرار 
دارد. خیلی ها البته باور دارند که این بهترین 
»نسخه« از مسی، در رده ملی تا امروز است. 
او بیشتر از همیشه شمایل یک »رهبر« را در 

زمین مسابقه به نمایش می گذارد. 
لئو تا امروز با چهار گل و پنج پاس گل، با 
اختالف زیاد بهترین بازیکن تورنمنت بوده 
اســت. با هر نتیجه ای در پایــان این جدال، 
مســی احتماال جایزه بهترین بازیکن را به 
دست می آورد اما او، این بار فقط با بردن جام 
قهرمانی راضی می شود. تصاویر پای زخمی 
او در دیدار با کلمبیا نیــز، همین حقیقت را 

نشان می دهد.

دو وجه متفاوت از یک مربی

مردی با دو صورت!

لئو و نیمار دوباره به هم رسیدند

دو دوست، دو دشمن!

حریف امروز استقالل، 
تیمی است که این سه امتیاز 
برایش از مرگ و زندگی هم 

مهم تر به نظر می رسد. سایپا 
هم امتیاز با ذوب، در رده 

ماقبل پایانی جدول دیده 
می شود و برای بقا در لیگ، 

باید در چند هفته پایانی 
فرم متفاوتی را به نمایش 

بگذارد
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