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فينال ليگ قهرمانان اروپا، امشب 
تمام هواداران و عالقمندان به فوتبال 
را در سراسر دنيا پاي صفحه تلويزيون 
ميخكوب خواهد كرد. امشب دو تيمي 
به مصاف هم مي رونــد كه با چنگ و 
دندان خودشــان را در رقابت ها نگه 
داشــتند. دو غولي كه براي باال بردن 
جام دســت به هر كاري خواهند زد. 
يك طرف تقابل امشب رئال مادريدي 
قرار دارد كه ركــورد قهرماني اش در 
اين مسابقات دســت نيافتني به نظر 
مي رسد و مي خواهد جام چهاردهم 
را نيز به خانه ببرد. در آن طرف ميدان 
هم ليورپول ايستاده و قصد ندارد به 

سادگي راه را براي رقيب باز كند. 
رئــال مادريــد امســال يكي از 
ديدني تريــن تيم هاي مســابقات 
بــود. رئالي ها چند بار تا شكســت و 
خداحافظي با ايــن جام پيش رفتند 
اما كامبك هاي تماشــايي اين تيم 
مقابل سه غول بزرگ نفتي فوبال اروپا 
نشان داد كه چقدر تشنه جام هستند. 
درست است كه خيلي ها رئال مادريد 
را تيم خوش شانســي مي دانند كه 
اينكه در هر مرحله با چنين قرعه هاي 
سختي روبه رو شوي چندان با شانس 
خوب همخواني ندارد. ليورپول هم با 
اينكه در مراحل حذفي با قرار گرفتن 
مقابل بنفيكا، ويارئال و اينتر قرعه هاي 
آســاني داشــت اما در دور گروهي با 
حضور اتلتيكو، ميالن و پورتو خودش 
را از گروه مرگ باال كشــيد. بنابراين 
با مســيري كه دو تيم تا رســيدن به 

فينال طي كردند، هــر كدام كه جام 
را تصاحب كند قطعا شايســته اش 

خواهد بود. 
فينال امشب كه ميزباني پاريس 
برگزار مي شود، پرتكرارترين فينال 
تاريخ اين رقابت ها است. اين سومين 
فينالي است كه رئال و ليورپول مقابل 
هم قرار مي گيرند. اولين فينال دو تيم 
در سال 1981 برگزار شدكه رئالي ها 
با تك گل آلن كندي قهرمان شــدند 
و دومين فينال هم ســال 2018 بود 
كه باز هم رئال برد و به جام رســيد. 
فينال دوم با نتيجه سه بر يك به پايان 
رســيد. ليورپول در حالي براي پايان 
قهرماني هاي رئال در فينال هاي شان 
به ميدان مي رود كه بيشترين تعداد 
بازي را در اين فصل در تمام رقابت ها 

داشته است. ليورپول امسال در همه 
تورنمنت ها حضور داشته و 67 بازي 
انجام داده است. بنابراين بازيكنان اين 
تيم شايد از تيم رقيب خسته تر باشند. 
به عنوان مثال در ماه گذشــته برخي 
بازيكنان قرمزپوشــان ليورپول دو 
برابر بازيكنان رئال بازي كرده اند. اين 
خستگي شايد در عملكرد شاگردان 
كلوپ در بازي امشب تاثيرگذار باشد. 
بايد ديد انگيــزه قهرماني و باال بردن 
جام قهرماني به اين خســتگي غلبه 
مي كند يا ســتاره هاي رئال مادريد 
سومين قهرماني را در فينال با اين تيم 

جشن مي گيرند. 
شايد جالب باشد بدانيد كه ركورد 
رونالدو هم در اين فينال در خطر است. 
چراكه 9 بازيكن رئــال فرصت دارند 
امشب به جمع پرافتخارترين بازيكنان 
ليگ قهرمانان در قرن جديد برسند و با 
ركورد پنج قهرماني سي آر سون برابري 
كنند. همچنين عالوه بر تالش براي 
قهرماني، رقابت بــراي تصاحب توپ 
طال هم وجود دارد. كريم بنزما كه در 
اين فصل بارها نجاتبخش تيمش بوده، 
بهترين گل زن ليگ قهرمانان خواهد 
شد. اين بيست وهشتمين باري است 
كه يك بازيكــن از رئال مادريد جايزه 

بهترين گل زن مســابقات را به دست 
مي آورد. اما همان طور كه اشــاره شد 
اين فينال در تعيين توپ طال كه 25 
مهر اهدا مي شود، بســيار تاثيرگذار 
خواهد بود. مانه و صــالح از ليورپول 
و بنزما از رئال از شــانس هاي كسب 
توپ طال هســتند و پيروزي هر كدام 
از دو تيم در فينال ليگ قهرمانان اروپا، 
مي تواند بازيكن آن تــوپ را به توپ 
طال برســاند. البته كريم كه به قاتل 
انگليســي ها معروف شده، براي زدن 
گل هاي بيشتر به تيم هاي انگليسي 
هم انگيزه هــاي آماري خــودش را 
دارد. او بــا دبل مقابل ســيتي تعداد 
گل هايش برابر تيم هاي انگليسي در 
چمپيونزليگ را به 15 رساند. او مقابل 

ليورپول هم پنج بازي داشته كه چهار 
بار به پيروزي رســيده و چهار بار هم 

دروازه اين تيم را باز كرده است. 
همچنين بايــد از يورگن كلوپ و 
كارلو آنچلوتي سرمربيان ليورپول و 
رئال مادريد هم نوشت. دو سرمربي كه 
عملكردي شبيه به هم در اين دو تيم 
داشته اند و توانسته اند همه جام هاي 
ممكن را يك بار براي تيم شان به دست 
بياورنــد. در فينال امشــب هر كدام 
به ديگري غلبه كند، طلسم شــكني 
مي كند و يك جام تكراري را در دست 
مي گيرد. آنچلوتي و كلوپ تا به حال 
10 بار مقابل هم قــرار گرفته اند كه 
حاصل آن چهار برد و چهار شكســت 
تيم هاي كلوپ و سه مساوي بوده است. 

آنچلوتي اگر اين بازي را ببرد، با چهار 
قهرماني به عنوان ســرمربي صاحب 
بيشــترين عناوين در ايــن رقابت ها 
خواهد شد و از زيدان و باب پيزلي كه 
ســه بار فاتح اين جام بوده اند، پيشي 
مي گيرد. اين پنجمين باری است كه 
كارلتو در فينال ليگ قهرمانان حاضر 
می شود و براي ارتقاي ركوردهاي خود 

انگيزه هاي بسياري دارد. 
بسياري از رسانه ها و كارشناسان 
فوتبال پيش بيني  كرده اند كه فينال 
امشب بســيار پرگل و ديدني خواهد 
بود. هيوالهاي اسپانيا و انگليس قطعا 
در پاريــس محكم و باانگيــزه بازي 
خواهنــد و اين پيش بينــي احتماال 

درست از آب درخواهد آمد. 

ليگ قهرمانان اروپا در ايستگاه آخر

فينال تكراري
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 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تيم ملي فوتبال ايران در شــرايطي كه خطر 
حــذف از جام جهانــي را بيخ گوش خــود ديد، 
با يك كام بــك فوق العاده نه تنها خــودش را در 
رقابت  انتخابي نگه داشــت بلكه ســريع ترين و 
متقدرانه ترين صعود به جــام جهاني را نيز ثبت 
كرد. عملكرد يوزهاي ايراني در مسير رسيدن به 
قطر آنقدر دلچسب و تماشــايي بود كه انتظارها 
براي صعود از مرحله گروهي در جام جهاني خيلي 
زود شكل گرفت. اما اين تيم بعد از صعود به سرعت 
هرچه تمام تر در حال افت اســت و بالتكليفي كه 
نصيبش شده نگراني هايي را براي مسابقات قطر 

شكل داده است. 
پس از صعود تيم ملي، هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال تصميم به اخراج شهاب الدين عزيزي خادم 
گرفتند. رييسي كه البته كم هم  حاشيه نداشت! 
نكته مهم تر از بركناري عزيزي خادم اما اين بود كه 
براي تيم ملي برنامه ريزي خوبي انجام شود. طبيعتا 
مهم ترين اصل در اين راه چنــد ديدار تداركاتي 
خوب با تيم هاي قدرتمند و مطرح بود كه شاگردان 
اسكوچيچ به خوبي پخته شوند و با آمادگي كامل 
مقابل رقباي قدرتمند همگروه در جام جهاني قد 
علم كنند. فدراسيون اما در اين باره تا مي توانست 
تعلل به خرج داد و زمان از دســت رفت. درنهايت 
شنيده شد كه قرار است ايران در كانادا به مصاف 
تيم ملي اين كشور برود. كانادا تيمي است كه پس 
از مدتي طوالني به جام جهاني برگشته و از طرفي 
سبك بازي اش به آمريكا كه سومين حريف ايران 

در دور گروهي جام جهاني است، نزديك است. به 
همين خاطر اين يك انتخاب خوب براي تدارك 

تيم ملي در نظر گرفته شد. 
مخالفان كانادايي

هنوز زمان زيادي از اين توافق نگذشته بود كه 
خبرهاي مثبتي از كانادا به گوش نرسيد. جاستين 
ترودو نخســت وزير كانادا يكي از كساني بود كه 
عالقه اي به اين ديدار دوستانه نشان نداد. او در يك 
مصاحبه صراحتا اعالم كرد كــه اين تصميم ايده 
خوبي نبوده اما از آنجايــي كه نهاد فوتبالي ايران را 
دعوت كرده، كاري نمي تواند انجام دهد. ترودو اما 
تنها مخالف اين مسابقه نبود. عالوه بر نخست وزير، 
شهردار ونكوور، بعضي از نمايندگان محافظه كار 
پارلمان كانادا و همين  طور بازيكنان تيم ملي كانادا 
نيز مخالف ديدار با تيم ملي ايــران بودند. به نظر 
مي رسد مخالفت ملي پوشان كانادا بيش از همه روي 
تصميم لغو بازي دوستانه اثرگذار بوده است. طبق 
اعالم برخي رسانه هاي كانادا، 24 ساعت قبل از لغو 
مسابقه، نماينده بازيكنان كانادا در ايميلي به يك 
مقام ارشد فدراسيون فوتبال اين كشور، نظر تيم را 
اعالم كرده و اشاره شده كه اين تيم نسبت به برگزاري 
بازي با حريف نگراني دارد. آنطور كه پيداست همين 
موضوع فدراســيون كانادا را مجاب كرده كه قيد 
توافق با فدراسيون ايران را بزند و اين بازي را لغو كند. 

بازگشت از تركيه
فدراسيون فوتبال كانادا در حالي تصميم به لغو 
بازي گرفت و آن را از طريق توئيتر نيز اعالم كرد كه 
در ايران فدراسيون در حال اعزام تيم به تركيه جهت 
دريافت ويزاي اين كشــور بود. ميرشاد ماجدی 

سرپرست و حسن كامرانی فر دبير كل فدراسيون 
فوتبال كه با وجود احتماالت لغو اين بازي به تركيه 
سفر كرده بودند كه مقدمات اخذ ويزاي تيم را انجام 
دهند، با رسيدن به تركيه خبر قطعي را شنيدند. 
اين تصميم البته قطعا به مذاق خيلي ها هم خوش 
نيامده است. كســاني كه منتظر اضافه شدن مهر 
ويزاي كانادا به گذرنامه هاي شــان بودند... البته 
اسكوچيچ سرمربي تيم ملي ايران جزو كساني است 
كه احتماال از تصميم كانادايي ها چندان ناراحت 
نيست. چراكه او از ابتدا هم با توجه به بعد مسافتي 
كه بين دو كشور وجود دارد، موافق اين بازي نبود. 

غرامتي در كار هست؟
يكي از مسائل بسيار مهمي كه در لغو اين بازي 
مطرح شــده، موضوع غرامت است. موضوعي كه 
محمد جماعت مدير رسانه اي تيم ملي درباره اش 
گفت:»هيچ عددي در خصوص غرامت چه براي 
ايران و چه براي كانادا در قرارداد ذكر نشده است؛ 
چراكه ميزان سود ما به عنوان مهمان با ميزان سود 
كانادا به عنوان ميزبان متفاوت است«! فدراسيون 
فوتبال ايران در بستن قرارداد شاهكارهاي بزرگ تر 
از اين هم داشته و به همين دليل هم كسي از اينكه 
موضوع غرامت در قرارداد با كانادايي ها درج نشده 
تعجب نكرده است. آخرين نمونه قرارداد با مارك 
ويلموتس بود كه بار زيــادي روي دوش ورزش 
كشور قرار داد. حاال هم درج نشدن ميزان غرامت 
در اين قــرارداد به خوبي نشــان مي دهد كه قرار 
نيســت اتفاقات و تصميمات غلط، درس عبرتي 
براي مسئوالن باشــد. جماعت البته اعالم كرده 
كه فدراســيون فوتبال از طريق مجاري قانوني 
پيگير دريافت غرامت خواهد شد و جمع درآمدها 
و هزينه هاي خود را به عنوان مبلغ غرامت در نظر 
دارد. حميد استيلي هم گفته بود كانادا اگر بخواهد 
در اين مسير سنگ اندازي كند بايد جريمه هنگفتي 
بدهد اما اين جريمه ها با بايدها و نبايدهاي افراد 
تعيين تكليف نمي شوند و همه چيز بر محور قانون 

و قرارداد طي مي شود. 
رييس فدراســيون فوتبال كانادا در تازه ترين 
مصاحبه خود مدعی شــده كه قــرارداد با ايران 
محرمانه اســت و نمی توان بندهای آن را منتشر 
كرد اما تاكنون پولی به ايران پرداخت نشده است. از 
سوي ديگر صفی اهلل فغانپور مسئول كميته حقوقی 
فدراسيون فوتبال در اين باره توضيح داده كه »بحث 
پرداخت خسارت در صورت لغو مسابقه ديده شده 
است اما مبلغی تعيين نشــده. از آنجا كه قرار بود 
كانادا برای اين بازی 400 هزار دالر به ايران بدهد، 

پس بايد حداقل 400 هزار دالر به عنوان غرامت 
پرداخت كند. همچنين مبلغ 200 هزار دالر برای 
سفر به كانادا در نظر گرفته شده بود كه در مجموع 
می شود 600 هزار دالر.« بنابراين بايد ديد با توجه 
به اينكه كوچك ترين اشاره اي به ميزان پرداخت 
غرامت در قرارداد نشده، آيا جريمه اي شامل حال 

طرف كانادايي مي شود يا نه.
تيم ملي در بن بست تداركاتي

حاال كه بازي با كانادا لغو شده و فرصت خوب 
فيفا دي براي تيم ملي از دست رفته، پيدا كردن يك 
حريف تداركاتي خوب به معضل اصلي فدراسيون 
تبديل شده است. تيم هاي حاضر در جام جهاني 
قطر برخالف ايــران، از مدت ها قبل برنامه ريزي 
خود را براي حضوري موفق در اين مسابقات آغاز 
كرده اند. بنابراين كمتر تيمي است كه حاضر باشد 
قيد برنامه هاي خود را بزند و براي بازي دوستانه 
به مصاف ايران برود. طبق اعالم مدير رســانه اي 
تيم ملي احتماال اردوي پيش رو در قطر يا تهران 

برگزار مي شــود و براي بازي دوستانه هم با توجه 
به امكان هايي كه وجود دارد با كشــورهايي مثل 
پاراگوئه رايزني هاي آغاز شده اما هنوز مشخص 
نيست كه اين صحبت ها به چه نتيجه اي ختم شود. 

امور مهم تر فدراسيون!
دراگان اسكوچيچ سرمربي تيم ملي كه پس 
از مشخص شدن گروه هاي جام جهاني شروع به 
كري خواني براي انگليس كرد، بعد از لغو بازي با 
كانادا تصميم گرفت واكنش خود را با زبان فارسي و 
در استوري اينستاگرام نشان دهد. در اين استوری 
نوشته شده:»به نظر می رسد كه رتق و فتق امور 
»مهم تری« چون برگزاری مجمع فدراســيون 
فوتبال موجب شده آماده سازی تيم ملی و برآورده 
كردن نيازهای فنی و تداركاتی اين تيم اولويت اول 
مسئولين مربوطه نباشد. در وضعيت سوررئال گونه 
فعلی، وظيفه حرفه ای و اخالقــی كادر مربيان و 
بازيكنان اين است كه آنچه در توان دارند را با تمام 
وجود برای حفظ بزرگ ترين سرمايه تيم ملی كه 

عشق و اميد هواداران اين تيم در سراسر دنياست 
به كار گيرند. حق مسلم هر ايرانی است كه در مورد 
تيم ملی و به ويژه آنچه از آغاز مســابقات انتخابی 
جام جهانی تا به امروز بر اين امانت ارزنده گذشته و 
می گذرد بيشتر بدانند. به همين منظور طی چند 
روز آينده در يك كنفرانس خبری در اين مورد به 

تفصيل صحبت خواهم كرد.«
هواداران ناراحت

در جريان اين تصميم نبايــد از هواداراني كه 
مشتاقانه در انتظار 15 خرداد بودند تا براي تماشاي 
بازي ايران و كانادا به ورزشــگاه بروند، غافل شد. 
كانادا طي چند ســال اخير يك مقصد مهاجرتي 
جذاب براي ايرانيان بوده و هموطنان زيادي در اين 
كشور زندگي مي كنند. به همين خاطر هم پس از 
اعالم بازی دوستانه در كمتر از 24 ساعت بيش از 
50 هزار بليت اين بازی به فروش رسيده بود. حاال 
اما آنها بايد در انتظار اعالم جزئيات تكميلي از سوي 

فدراسيون كانادا باشند.

به دنبال تصميم كانادا براي لغو بازي دوستانه

دست ايران در پوست گردو!

اتفاق روز

فينال امشب كه ميزباني 
پاريس برگزار مي شود، 

پرتكرارترين فينال تاريخ 
اين رقابت ها است. اين 

سومين فينالي است كه 
رئال و ليورپول مقابل هم 

قرار مي گيرند
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 راه حضور هندبال زنان 
در كشورهاي اسالمي

در حالی كه كميته ملی 
المپيك و وزارت ورزش و 
جوانان بارها قول حضور 
تيم ملی هندبال زنان در 
بازی هــای كشــورهای 
اسالمی را داده بودند اما در حال حاضر و با اعالم سرپرست 
كاروان تنها واليبال و بسكتبال سه نفره زنان راهی قونيه 
خواهد شد. اما با توجه به زماني كه تا اين مسابقات مانده، 
فدراسيون هندبال هنوز به كسب سهميه اين مسابقات براي 
تيم بانوان اميد دارد. هندبال زنان ايران براي اولين بار توانست 
با كسب چهارمي آسيا، سهميه قهرماني جهان را به دست 
بياورد و در اين ميدان هم بسيار ديده شد و اميدوار بود كه 
سهميه بازي هاي كشورهاي اسالمي را هم به دست بياورد. 
به تازگي با انصراف تيم قزاقستان، واليبال زنان ايران نيز 
مسافر اين تورنمنت شد و به نظر مي رسد زنان هندباليست  
ايرانی هم تنها در صورتی می توانند راهی قونيه شوند كه 
يكی از هشت تيم از حضور در مسابقات انصراف دهد. اصغر 
رحيمی سرپرست كاروان ايران در بازی های كشورهای 
اسالمی در اين باره گفت:»در مورد رشته های تيمی فقط 
هشت كشور اول رنك هر رشــته در جهان می توانند در 
بازی های همبستگی كشورهای اسالمی شركت كنند. البته 
رنك جهان كه می گويم يعنی فقط هشت كشور مسلمان 
كه در مورد واليبال، هندبال و فوتبال فقط هفت كشور اول 
حساب می شوند چون تيم ميزبان هم سهميه دارد. احتمال 
اينكه تيمي در هندبال زنان انصراف بدهد و ايران جايگزينش 
شود هم بسيار كم است، چون ديگر سيستم بسته می شود. 
اگر قرار بود مثل واليبال جايگزين شويم بايد طی دو، سه 
روز انجام می شد و كشــورها انصراف می دادند چون در 
زمان طوالنی كشورها شامل جريمه می شوند.«بازی های 
همبستگی كشورهای اســالمی از 18 تا 27 مرداد به 

ميزبانی قونيه تركيه برگزار می شود. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آريا رهنورد

آريا طاري 
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