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سايه كرونا روي فوتبال بانوان

شيوع دوباره كرونا بار ديگر روي مسابقات از جمله 
رقابت هاي فوتبال بانوان تاثير گذاشته و مسابقات 
را به سمت لغو برده اســت. در همين راستا پس از 
برگزاری نشست اعضای كميته مسابقات، مصوبات 
كميته بانوان AFC  در تاريخ  25 جون 2021 اعالم 
شد كه بر اساس آن، مسابقات جام ملت های بانوان 
زير 20 سال آسيا ازبکستان 2022 و جام ملت های 
بانوان زير 17 سال آســيا اندونزی 2022 لغو شد. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا با در نظر گرفتن نياز به 
اولويت بندی رفاه همه ذی نفعان )به ويژه بازيکنان 
جوان( و همچنين عدم اطمينان و خطرات ناشی از 
كرونا، تصميم به لغو مسابقات مذكور گرفت. ناگفته 
نماند كه ميزبان مسابقات )ازبکستان و اندونزی( به 
عنوان فدراسيون های ميزبان دوره بعدی مسابقات 
باقی می مانند. همچنين اگر فيفا تصميم به برگزاری 
جام های جهانی زير 17 و زير  20 ســال در ســال 
2022 بگيرد، AFC در مورد نمايندگان آســيا 

تصميم گيری خواهد كرد.
    

 اولين مدال المپيك 
زود دشت مي شود؟

بازی های المپيک توكيو با يک ســال تاخير در 
حالي از اول مرداد آغاز مي شود كه اين بار انتظارها 
مي تواند براي ديدن نخستين مدال كاروان كوتاه 
باشد. رشــته های تيراندازی و شمشيربازی از دوم 
مرداد مسابقات خود را آغاز خواهند كرد كه در همين 
روز فينال نيز برگزار خواهد شد. براين اساس به نظر 
می رسد بايد در تاريخ دوم مرداد منتظر كسب مدال 
بود. عالوه بر اين دو رشــته تکواندو برعکس دوره 
گذشته مسابقاتش ابتدای المپيک برگزار می شود 
و اين احتمال وجود دارد كه هوگوپوشان نيز بتوانند 
مدال اين رشته را به كاروان برگردانند. در تيراندازي، 
در رشته تيراندازی روز دوم مرداد مسابقات تفنگ 
بادی زنان و تپانچه بادی مردان برگزار خواهد شد. 
با توجه به نتايج خوبی كه تيراندازان كشورمان در 
جام جهانی كرواسی كســب كردند اين اميدواری 
بيشتر شــده كه برای نخستين بار شــاهد مدال 
المپيک در رشته تيراندازی باشيم. هر چند نتايجی 
كه تيراندازی در 2 المپيک قبلی داشته خوب بوده 
اما منجر به مدال نشده است. در شمشيربازي هم 
مجتبی عابدينی، علی پاكدامن، محمد رهبری و 
محمد فتوحی از اميدهاي رفتن روي سکو هستند. 
اما در تکواندو آرمين هادي پور با وجود مصدوميت 

جدي يکي از شانس هاي مدال است.
    

قرعه ميرهاشم سخت شد
ميرهاشــم حســينی تکوانــدوكار المپيکی 
كشورمان پس از حذف از قهرمانی آسيا، در تورنمنت 
آزاد بيروت موفق به كسب مدال طال شد. مدالی كه 
20 امتياز برای وی در رنکينگ جهانی ثبت كرد و 
وی در اين رده بندی با احتساب 2۸۶ امتياز قبلی، با 
۳00 امتياز جايگاه ششم را كسب كرد. جايگاهی كه 
در قرعه كشی رقابت های المپيک نيز مسير تقريبا 
آسانی را برای رســيدن به مدال پيش روی او قرار 
می داد. اما اين مدال طال و آن 20 امتياز با وجود آنکه 
ماه گذشته كسب شده، در مجموع امتيازات حسينی 
در رنکينگ المپيکی محاسبه نشــد تا وی با يک 
پله نزول به رده هفتم برود. بنا به قوانين فدراسيون 
جهانی جايگاه نماينده تکواندو ميزبان بازی ها رده 
چهارم اســت. بر همين اساس رنکينگ ميرهاشم 
يک پله ديگر نزول كرد و به رده هشتم رسيد تا كال 
قرعه نماينده وزن ۶۸- كيلوگرم تکواندوكار ايران در 
توكيو تغيير كند و شرايط سختي را براي او رقم بزند. 

ض  فدراسيون تکواندو به اين تصميم اعترا 
كرده و خواستار بازگرداندن اين امتيازات به حساب 

ميرهاشم حسينی شده است. 
    

نوشاد و نيما در جهاني آمريكا
فدراسيون جهانی تنيس روی ميز ليست 12۸ 
بازيکن شركت كننده در رقابت های انفرادی و ۶۴ 
تيم دو نفره قهرمانی جهان كه آذرماه در هوستون 
آمريکا برگزار می شود را اعالم كرد. بر اساس رنکينگ 
هفته 2۴ جهان نوشــاد و نيما عالميان با رنکينگ 
انفرادی جهانی 72 و 127 و رتبه 12 دونفره جهان 
بازيکنان ايرانی هستند كه در اين مسابقات حضور 
خواهند داشت. مسابقات تنيس روی ميز انفرادی 
قهرمانی جهان برای نخستين بار به سيستم جديد 
و طی روزهای دو تا هشت آذرماه به ميزبانی آمريکا 

برگزار می شود. 

خبر ورزشی

آریا طاری

انگليس و ايتاليا، آخرين تيم هايی 
هستند كه در جدول يورو 2020 باقی 
مانده اند. 22 تيــم در مراحل مختلف 
حذف شــده اند تا آنها خودشــان را 
به اين جايگاه برســانند. هم ايتاليا و 
هم انگليس، دور گروهــی را در خانه 
پشت سر گذاشــتند. ايتاليا با كسب 
ســه پيروزی روبه روی تركيــه، ولز و 
ســوئيس، مقتدرانه صدرنشين گروه 

شد و انگليس هم با گرفتن هفت امتياز 
از كرواسی، اسکاتلند و جمهوری چک، 
راهش را به طرف مرحله بعدی هموار 
كرد. در دور حذفــی، ايتاليايی ها يک 
نبرد نفس گير را با اتريش پشــت سر 
گذاشتند و در وقت های اضافه اين تيم 
را شکست دادند. آنها سپس به بلژيک 
غلبه كردند و در ضربات پنالتی، موفق 
به شکســت تيم ملی اســپانيا شدند. 
تيم مانچينی در آن مسابقه، عملکرد 
درخشانی نداشت و كامال تحت تاثير 

بازی اسپانيا قرار گرفته بود اما توانست 
حريفش را در ضيافت پنالتی ها به كام 
مرگ بفرستد. انگليس اما مسير نسبتا 
ساده تری در مرحله حذفی داشته است. 
آنها در اولين مسابقه روبه روی آلمان 
يوگی لوو قرار گرفتنــد و اين تيم را در 
وقت های معمول از پيش رو برداشتند، 
جدال بعدی برای انگليســی ها، تنها 
مسابقه ای بود كه خارج از لندن و اتفاقا 
در خاک ايتاليا برگزار شد. نبردی كه 
پيروزی پرگل اين تيم را برابر اوكراين 

رقم زد. مســابقه بعدی اما به شــدت 
گره خورد و ســرانجام يــک پنالتی 
بحث برانگيز در وقت های اضافه ديدار با 
دانمارک، اين تيم را راهی مرحله بعدی 
كرد. اين پنالتی در روزهای گذشــته، 
اعتراض های زيادی را به همراه آورده 
اســت. ايتاليايی ها در اين تورنمنت، 
۳0 دقيقه بيشتر از حريف فوتبال بازی 
كرده اند. با اين حال آنها قبل از مسابقه 
فينال، يک روز بيشــتر از انگليسی ها 
اســتراحت داشــته اند. امتياز بزرگ 

سه شــيرها اما بازی در خانه است. در 
كنفرانس مطبوعاتی قبل از اين جدال، 
جورجو كيه لينی به حريف كنايه زده 
و مدعی شــده كه وقتی تيمی ۶ بازی 
از هفت بــازی اش را در خانــه برگزار 
می كند، رســيدنش بــه فينال كامال 

قابل پيش بينی است! 
نکته كليدی در مورد ايتاليا و انگليس، 
داشتن دو مربی است كه سال ها برای 
همين تيم ها به ميــدان رفته اند. گرت 
ســاوت گيت تجربه زيــادی در خط 
دفاعی سه شيرها دارد و مانچينی هم 
روزهای تلخ و شــيرينی را در تركيب 
اصلی آتزوری پشت سر گذاشته است. 
آنها به خوبی می دانند كه يک موفقيت 
بزرگ ملی، چقدر برای همه مردم كشور 
مهم است و چطور می تواند اين دو نفر را 
به متن كتاب های تاريخ ببرد. كاری كه 
آنها تا امروز با تيم شــان انجام داده اند، 
درخشان به نظر می رسد. ساوت گيت 
انگليس را به نيمه نهايی جام جهانی و 
فينال يورو برده و حاال می خواهد اولين 
قهرمانی تاريخ سه  شــيرها در يورو را 
رقم بزند. مانچينی هم تيمی را تحويل 
گرفته كه حتی نتوانســته بود به جام 
جهانی صعود كند اما حاال همان تيم با 
۳۳ مســابقه بدون شکست، در آستانه 
قهرمانی يورو قــرار دارد. اتفاقی كه در 
قرن جديد هرگز برای آنهــا رخ نداده 
است. در فينال يورو 2020، بايد منتظر 
يک مسابقه كامال كم گل باشيم. چراكه 
اصلی ترين نقطه قوت هــر دو تيم، در 
كيفيت تدافعی شان خالصه می شود. 
انگليس در مسير رسيدن به فينال يورو، 
تنها يک گل دريافت كرده است. ميکل 
دمسگارد دانماركی تنها بازيکنی است 
كه در اين جام توانســته توپ را از خط 
دروازه اين تيم عبور بدهد. ايتاليا هم با 
زوج كيه لينی و بونوچی، يک خط دفاعی 
فوق العاده مستحکم را در اختيار دارد. 

هرچند كه دغدغه اصلی مانچينی برای 
اين نبرد، پر كردن جای خالی لئوناردو 
اسپيناتزوال در سمت چپ خط دفاعی 
است. غيبت اين ستاره در ديدار گذشته 
تيمش با اسپانيا كامال محسوس به نظر 
می رســيد. برای اين جدال حساس، 
مانچينی احتماال تركيب اصلی اش در 
طول جام را حفظ می كند و ساوت گيت، 
احتماال يک بار ديگر تركيب تيمش را 

تغيير خواهد داد.
قبل از شکســت دادن دانمارک در 
مرحله قبلی، انگليسی ها هرگز نتوانسته 
بودند از طلســم نيمه نهايی يورو عبور 
كنند. آنها دو بار در اين مرحله روبه روی 
يوگسالوی و آلمان شکست خوردند و 
سرانجام توانستند بخشی از فينال اين 
تورنمنت باشــند. ايتاليا هم تنها يک 
بار روی ســکوی اول يورو رفته است. 
برای تيمی كه چهار بــار قهرمان جام 
جهانی شــده، اين اتفاق كمی عجيب 
به نظر می رسد. آبی ها از سال 19۶۸ به 
بعد، ديگر قهرمانی اين جام را به دست 
نياورده اند و دو فينــال را به رقبا واگذار 
كرده  اند. نبرد امشب، زمان خوشبختی 
برای يکی از تيم هايی به شمار می رود 
كه مدت  زيادی بــرای اين لحظه صبر 

كرده اند.

آخرین سکانس از یورو 2020

آخر بازی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

هری کین یا جورجو کیه لینی. یکی از این دو کاپیتان، جام قهرمانی این دوره از یورو را باالی سر خواهند برد. دو ستاره 
که نقش مهمی در موفقیت تیم های شان در این دوره داشته اند. پنجاه و یکمین مسابقه این دوره از جام ملت های اروپا، 
امشب در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود. یک مسابقه بزرگ و تماشایی که برنده اش، قهرمان جام خواهد شد. 

انگلیس در تمام تاریخش هرگز روی سکوی اول یورو نرفته و ایتالیا هم در دو فینال آخرش در این رقابت ها شکست خورده 
است. مانچو و ساوت گیت اما، حاال برای یک تجربه فراموش نشدنی آماده می شوند.

وقتی فصل تازه فوتبال اروپا از راه برسد، به احتمال زياد 
هر ســه گلر تيم ملی در اين قاره توپ خواهند زد. عليرضا 
بيرانوند اين روزها از آنتورپ بلژيک به بواويشــتای پرتغال 
منتقل شده است. در ســال منتهی به جام جهانی، او اصال 
دوســت نداشــت در فوتبال بلژيک در جايــگاه يک مهره 
»نيمکت نشين« قرار بگيرد. عالوه بر اين، رابطه بيرو با مربی 
تيمش هم چندان ايده آل نبود. به نظر می رسد اين تصميم، 
تصميم درســتی برای گلر اول تيم ملی ايران بوده اســت. 
او حاال به فهرســت بازيکنان ايرانی در ليگ پرتغال اضافه 
می شــود. قبل از او، مهره هايی مثل مهدی طارمی و علی 
عليپور هم در اين ليگ حضور داشته اند. بواويشتا هم باشگاه 
كامال شناخته شده ای در ليگ پرتغال است و می تواند يک 

ســکوی پرتاب ايده آل برای بيرو باشد. البته كه 
اين قرارداد به صورت قرضی امضا شده و عليرضا 
هنوز به صورت رسمی باشــگاه فوتبال آنتورپ 
در بلژيک را ترک نکرده است. تقريبا به صورت 

همزمان با ورود عليرضا بيرانوند به ليگ 
پرتغال، امير عابدزاده اين ليگ را ترک 
كرده است. امير فصل درخشانی را در 
ماريتيمو پشت سر گذاشت و خيلی ها 
انتظار داشتند به باشگاه هايی مثل 
اســپورتينگ يا بنفيکا برود اما اين 
اتفاق رخ نداد و او به تيمی در دسته 
دوم فوتبال اسپانيا ملحق شد. امير در 
فصل جديد برای باشگاه پونفرادينا 
در ســگوندا ديويژن فوتبال اسپانيا 
توپ می زند. اين تيم فصل گذشــته 
در ليگ، هشتم شد و فاصله زيادی با 

صعود داشت. با اين حال آنها فصل نقل و انتقاالت شلوغی را 
پشت سر گذاشتند و با خريد نفرات متعدد، پروژه صعود به 
الليگا را برای خودشان تعريف كرده اند. بدون شک همين 
پروژه، عابدزاده را مجاب كرده تا با اين باشگاه قرارداد 
امضا كند. سومين گلر اين روزهای تيم ملی هم، 
به احتمال بسيار زياد در شروع فصل جديد 
راهی اروپا می شود و به باشگاه پورتوميننزه 
می پيوندد. پيام تا پايــان فصل به صورت 
رسمی بازيکن سپاهان است اما بعد از آن، 
می تواند در مورد سرنوشــتش تصميم 
بگيرد. او در اين ســال ها، پيشــرفت 
خيره كننده ای داشته و پله های ترقی 
را به سرعت طی كرده است. پيام در 
تركيب پيکان چهره شــد و از آن جا 
خودش را به ســپاهان رساند. او از 
اين تيــم هم به پيراهــن تيم ملی 

رســيد و حاال خيلی ها معتقدند كه وقتی دوران درخشان 
بيرو تمام شــود، نيازمند برای ســال ها گلر اصلی تيم ملی 
خواهد بود. رفتن به يک ليگ اروپايی، چالش جذابی برای 
اين سنگربان است. او حاال می خواهد استعدادش را در سطح 

باالتری محک بزند.
تا هميــن چند ســال قبل، حتی داشــتن يــک گلر 
لژيونر برای فوتبال ايــران دور از انتظار به نظر می رســيد 
اما حاال ســه ســنگربان ايرانی ايــن قابليــت را دارند كه 
خودشــان را به فوتبال اروپا برســانند و حتی در آن سطح 
بدرخشــند. خيال هــواداران تيم ملــی از دروازه اين تيم 
كامال راحت اســت. چراكه اين سه نفر، سطح فوق العاده ای 
از خودشــان نشــان داده اند. شــايد هيچ وقت تيم ملی به 
لحاظ اســتعداد دروازه بانی تا اين اندازه غنی نبوده است. 
به اين فهرســت بايد گلرهايی مثل رشيد مظاهری و حامد 
 لک را هــم اضافه كرد كــه اين روزها عملکرد درخشــانی 

در فوتبال ايران دارند.

آریا رهنورد

اواسط ماه مه سال 19۳۳ بود كه بازيکنان 
تيم ملی انگليس، ايســتگاه قطــار ويکتوريا 
را به مقصد رم ترک كردند تا اولين مســابقه 
تاريخ شــان را با ايتاليا برگزار كنند. آنها وقت 
ســفر به رم با قطار، هرگز نمی دانســتند كه 
شــروع كننده يک رقابت هميشگی در قلب 
قاره ســبز خواهند بود. وقتــی اولين جدال 
دو تيم برگزار می شــد، ديکتاتــور ايتاليايی 
»موسولينی« روی سکوها حضور داشت و تيم 
كشورش را تشــويق می كرد. حاال بعد از همه 
اين ســال ها، مهم ترين ديدار تاريخ انگليس 

و ايتاليا، در استاديوم ومبلی برگزار می شود.
40 سال بدون شکست

از ســال 19۳۳ كه اولين جــدال دو تيم 
برگزار شــد تا ســال 197۳، انگليس هرگز 
روبه روی ايتاليا شکســت نخورد. آنها در اين 
مدت، هشت مســابقه دوستانه برگزار كردند 

و حســرت شکســت دادن رقيب، روی دل 
ايتاليايی ها ماند! در اين هشت مسابقه، چهار 
بار انگليس برنده شــد و چهار مسابقه هم با 
نتيجه تســاوی به پايان رســيد. اين طلسم 
طوالنی مدت اما سرانجام شکسته شد. سال 
197۳ دو تيم در حضور ۶0 هزار تماشاگر در 
تورين به مصاف هم رفتند و باالخره اين ايتاليا 
بود كه توانست رقيبش را شکست بدهد. بابی 
مور و فاكتی، كاپيتان های آن روز دو باشــگاه 
محسوب می شدند. گل های الجوردی ها را هم 
در آن مسابقه، پيترو آناستازی و فابيو كاپلو به 

ثمر رساندند.
یک پنالتی اساطیری

قبــل از فينال يــورو 2020، دو كشــور 
تنها دو بــار در تاريخ جام ملت هــای اروپا با 
هم برخورد كرده اند. اولين مســابقه، ســال 
19۸0 برگــزار شــد. جايی كــه دو تيم در 
دور گروهی با هم روبه رو شــدند و تاردلی در 
آخرين دقايــق، گل پيروزی بخش تيمش را 

به ثمر رســاند. با اين برد، انگليس در نهايت 
در دور گروهــی جام ملت ها حذف شــد و از 
جام كنار رفت. ســال ها طول كشيد تا دو تيم 
دوباره در يورو با هم روبه رو شوند. اين برخورد 
در مرحلــه حذفی يورو 2012 اتفــاق افتاد. 
مســابقه ای كه در نهايت به ضربــات پنالتی 
كشيده شــد و اين آبی ها بودند كه به كمک 
پنالتی چيــپ فوق العاده آنــدره آ پيرلو، يک 
پيروزی سرنوشت ســاز را روبــه روی حريف 

جشن گرفتند.
سوپرماریو وارد می شود

انگليس و ايتاليا، دو بار هم در جام جهانی 
با هم مســابقه داده اند. اولين مسابقه آنها در 
تاريخ جام هــای جهانی، بــه رده بندی جام 
90 در خود ايتاليــا برمی گــردد. جايی كه 
الجوردی ها با نتيجه دو بر يک از ســد حريف 
گذشتند و روی سکوی سوم جام قرار گرفتند. 
دو تيــم در دور گروهی جــام جهانی 201۴ 
هم دوباره به هم رســيدند. اين بار انگليس، 
گل اول بازی را زد امــا ايتاليا با دو گل به بازی 
برگشت و با درخشــش ماريو بالوتلی، پيروز 
اين نبرد شــد. نکته جالب اما اين جاســت 
كه در نهايت هــر دو تيم در همــان مرحله 
گروهی از رقابت ها حذف شــدند! اين بازی 

 تا امروز، آخرين برد ايتاليا روبه روی انگليس
 به شمار می رود.

گاسکوئین خداحافظی می کند
آخرين مسابقه رسمی پل گاسکوئين برای 
تيم ملی انگليس، روبه روی همين ايتاليا اتفاق 
افتاده اســت. دو تيم در مرحله مقدماتی جام 
جهانی 9۸ با هم روبه رو شدند. مسابقه رفت را 
انگليس در زمين خودش به ايتاليا باخت و در 
جدال برگشــت، دو تيم به تساوی بدون گل 
رسيدند. مســابقه ای كه يان رايت در آخرين 
ثانيه هايش، توپ را به تير دروازه ايتاليا كوبيد. 
در نهايت ايتاليا به صورت مستقيم راهی جام 
جهانی شــد و انگليس هــم از طريق پلی آف 
خودش را به اين تورنمنت رساند. با اين حال 
گازا ديگــر در جام جهانی همــراه تيم نبود و 
آخرين بازی رســمی اش با انگليس، مقابل 

همين حريف اتفاق افتاد.
دو تیم، دو رکورد منفی

انگليس و ايتاليا، دو ركورد منفی مقابل هم 
دارند. انگليس چهار بار در تورنمنت های مهم 
ملی روبه روی ايــن حريف قرار گرفته و هرگز 
برنده نبوده اســت. سه شکست و يک تساوی 
در اين جدال ها برای ســه شيرها رقم خورده  
است. در حقيقت انگليس هيچ گاه قادر نبوده 

ايتاليا را در يک تورنمنت ملی شکست بدهد. 
ايتاليا هم اما يک ركورد منفی مهم روبه روی 
انگليس دارد. آنها هرگز نتوانستند اين حريف 
را با اختالف بيشتر از دو گل شکست بدهند. 
الجوردی ها سابقه روبه رو شدن با يک شکست 
سنگين چهار گله را روبه روی انگليس دارند اما 
در طول تاريخ هرگز بيشــتر از سه گل به تيم 
ملی انگليس نزده اند. حاال بايد منتظر ماند و 
ديد كه آيا اين ركوردها در مسابقه امشب هم 

پابرجا می مانند يا اتفاق ديگری رخ می دهد.
بازی همیشه کم گل

كم گل بودن بــازی ايتاليا و انگليس، تنها 
يک پيش بينی با در نظر گرفتن ســبک بازی 
تيم های ساوت گيت و مانچينی نيست. تاريخ 
می گويد كه نبردهای اين دو تيم، هميشــه 
كم گل از كار درمی آيد. بــرای باور كردن اين 
جمله، كافی اســت بدانيد 1۶ مسابقه اخير 
اين دو تيــم در بهترين حالت، تنها ســه گل 
داشته است! سه تساوی بدون گل هم در اين 
1۶ مسابقه ديده می شــود. از سال 197۶ به 
بعد، هيچ تيمی نتوانسته در اين جدال بيشتر 
از دو گل بزند. به نظر می رســد در فينال يورو 
2020 هم بايد منتظر يک مســابقه به شدت 

كم گل باشيم.

سه گلر ایراني در لیگ هاي اروپا

دست های ماجراجو! 

نگاهی به تاریخچه نبردهای انگلیس و ایتالیا

از موسولينی تا بالوتلی! 

نکته کلیدی در مورد ایتالیا 
و انگلیس، داشتن دو مربی 
است که سال ها برای همین 

تیم ها به میدان رفته اند. 
گرت ساوت گیت تجربه 

زیادی در خط دفاعی سه 
شیرها دارد و مانچینی هم 

روزهای تلخ و شیرینی را در 
ترکیب اصلی آتزوری پشت 

سر گذاشته است
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