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دربي پايتخت در جام حذفي
عصر روز گذشته در سالن آکادمی ملی فوتبال 
قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
فوتبال ایران برگزار شــد. در این مرحله تیم های 
ســپاهان اصفهان، خیبر خرم آباد، ملــوان بندر 
انزلی، گل گهر سیرجان، پرسپولیس، آلومینیوم 
اراک، فوالد خوزســتان و استقالل حضور دارند. بر 
اساس قرعه کشی انجام شده در این مرحله شاهد 
دربي پایتخت خواهیم بود کــه مي تواند جذابیت 
این رقابت ها را دوچندان کند. درمجموع بر اساس 
قرعه کشي، در این مرحله از رقابت ها پرسپولیس از 
استقالل میزباني مي کند، فوالد خوزستان در خانه به 
مصاف تیم سپاهان اصفهان مي رود، خیر خرم آباد به 
انزلي مي رود تا با ملوان دیدار کند و درنهایت گل گهر 
سیرجان میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود. افشین 
پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، نصرا... 
عبداللهی سرپرست استقالل تهران، محمد علوی 
سرپرست فوالد خوزستان، رضا فتاحی سرپرست 
سپاهان اصفهان، صالح مصطفوی مربی استقالل، 
حسین اسدپور سرپرســت خیبر خرم آباد، میثم 
شاهین نماینده باشــگاه ملوان بندرانزلی در این 

مراسم حضور داشتند.

صعود بسكتبال به كاپ آسيا

تیم ملی بســکتبال ایران که برای برگزاری دو 
دیدار خود در پنجره سوم کاپ آسیا راهی اردن شده 
است، عصر شنبه در نخستین دیدار خود برابر قطر 
به میدان رفت و ۸۴ بر ۴۶ حریف خود را شکست داد. 
ملی پوشان بسکتبال ایران در چهار کوارتر با نتایج ۲۲ 
بر ۱۳، ۱۹ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۸ بر ۵ حریف خود را 
شکست دادند. مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی 
ایران در کوارتر پایانی به بازیکنان اصلی استراحت 
داد و سعی کرد بیشتر از بازیکنان دیگر استفاده کند 
تا سایر ملی پوشان نیز در این دیدار محک بخورند. 
ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات را 
روزبه ارغوان، پویان جالل پور، محمد جمشیدی، 
سیناواحدی، محمد حسن زاده، حامدحسین زاده، 
سعیدداورپناه، مایک رســتم پور، نوید رضایی فر، 
صمــد نیکخواه بهرامی، ارســالن کاظمی، آرون 
گرامی پور و بهنام یخچالی تشکیل می دادند. پس 
از این پیروزی، فیبا نسبت به این  پیروزی واکنش 
نشان داده و ایران را چهارمین تیم راه یافته به مرحله 
نهایی این رقابت ها معرفی کرد. تیم ملی بسکتبال 
ایران در دومین دیدار خود در پنجره سوم کاپ آسیا 
روز ۲۴ خرداد به مصاف تیم ملی عربستان خواهد 
رفت. رقابت های کاپ آســیا به میزبانی اندونزی 
برگزار خواهد شد. مهران شاهین طبع، سرمربی تیم 
ملی بسکتبال ایران نیز پس از این پیروزي گفت:»تیم 
ملی ایران در چند ماه گذشته، هیچ دیداری نداشت 
و ما به خاطر همین موضوع در ایجاد هماهنگی بین 
بازیکنان، مشکل داشتیم. این بازی ها به ما کمک 
می کند تا برای دیدارهای پیش رو آماده شویم و به 

هماهنگی بیشتر و بهتر برسیم.« 
    

ميرزازاده مسافر المپيك شد
مسابقات پنج وزن نخست رقابت های بین المللی 
کشتی فرنگی جام پیت السینسکی که جزء سیستم 
رنکینگ اتحادیه جهانی کشــتی برای بازی های 
المپیک توکیو و مســابقات جهانــی ۲۰۲۱ نروژ 
محسوب می شود، در ورشو لهستان برگزار و تکلیف 
نماینده فوق ســنگین ایران در المپیک مشخص 
شد. در این مسابقات سه نماینده کشورمان در وزن 
۱۳۰ کیلوگرم به میدان رفتند و امین میرزازاده با 
پیروزی مقابل علی اکبر یوسفی در دیدار فینال به 
مدال طال دســت یافت و یوسفی نیز صاحب مدال 
نقره شــد تا میرزازاده جواز حضور در المپیک را به 
دست بیاورد. در رقابت هاي این وزن یوسفي ابتدا 
روماس فریدریکاس از لیتوانی را مغلوب کرد، سپس 
با غلبه بر هیکی نابی به نیمه نهایي رسید. یوسفی در 
این مرحله دو بر یک ادوارد پاپ از آلمان را شکست 
داد و به دیدار فینال راه یافت. میرزازاده نیز در دور اول 
دو بر یک از سد یاسمانی آکوستا فرناندز دارنده مدال 
برنز جهان از شیلی گذشــت. سپس برابر مانتاس 
کنیستاتاس از لیتوانی با نتیجه یک-یک به پیروزی 
رسید. او در نیمه نهایي مامینجان عبداله یف قهرمان 
بازی های آسیایی از ازبکستان را سه بر دو شکست 
داد و در فینال هم شکست سه بر یک یوسفي قهرمان 
 شــد. امیر قاســمی منجزی نیز از دور مسابقات 

کنار رفت.

دربي

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای پی بردن به حساســیت 
همیشگی نبردهای ایران و عراق، 
کافی است بدانیم در 19 تقابل اخیر 
دو کشــور، فقط »یک بار« تیمی 
موفق شــده حریفش را با بیشتر از 
یک اختالف گل شکست بدهد. این 
بازی حتی در عادی ترین وضعیت 
هم به شدت حساس است و طبیعتا 
وقتی پای صعود به جام جهانی در 
میان باشــد، حساسیت بیشتری 
خواهد داشت. برخورد ایران و عراق، 
همیشه یکی از میخکوب کننده ترین 
جدال ها در تاریخ فوتبال آسیا بوده و 
این روند، در مسابقه فردا نیز ادامه 

پیدا خواهد کرد.

    
اولین بازی

اولین تقابل تاریــخ ایران و عراق، 
یک مســابقه دوســتانه بود که سال 
۱۹۶۲ در اســتادیوم امجدیه برگزار 
شــد. تیم ملی در آن نبرد، فاصله ای 
با شکســت خوردن نداشت. جمیل 
عباس، عراق را اوایل نیمه دوم پیش 
انداخت امــا پرویــز کوزه کنانی در 
آخرین ثانیه ها مســابقه را به تساوی 
کشــاند. دو تیم دو روز بعد دوباره در 
یک نبرد تدارکاتی دیگر در امجدیه 
به مصاف هم رفتند و ایــن بار عراق 
موفق شــد تیم ملی ایران را با نتیجه 
دو بر یک شکســت بدهد. این بار هم 
کوزه کنانی موفق شــد تنها گل تیم 

ملی را وارد دروازه عراقی ها کند.

بهترین برد
اولین پیروزی تیم ملی روبه روی 
عراق، در اولین برخورد »رسمی« دو 
کشور به دســت آمد. نتیجه ای که تا 
امروز هم به عنوان »بهترین برد« در 
جدال های تاریخ دو تیم حفظ شــده 
است. اوایل سال ۱۹۶۴ و در مقدماتی 
المپیک، تیم ملی ضربه ســختی به 
عراق زد و این تیم را با نتیجه چهار بر 
صفر شکست داد. حمید شیرزادگان 
و مصطفی عرب گل زنــان تیم ملی 
در آن نبرد بودند. شیرزادگان اولین 
فوتبالیست تاریخ است که توانسته در 
نبردهای بین ایران و عراق، هت تریک 
کند اما بعد از او، ستاره دیگری از تیم 
ملی هم موفق به انجام این کار شــد. 
پس از این جدال در سال ۱۹۶۴ دیگر 

هرگز تیمی موفق نشده در جدال بین 
ایران و عراق، بیشتر از سه گل به ثمر 

برساند.
رقبای همیشگی

ایران و عراق، بارها در جام ملت ها 
به مصــاف هــم رفته انــد و دیگر در 
این تورنمنت، همدیگــر را به خوبی 
می شناسند. اولین برخورد دو کشور در 
جام ملت ها به سال ۱۹7۲ برمی گردد. 
جایی که تیم ملی در تایلند با هت تریک 
حسین کالنی، حریفش را با نتیجه سه 
بر صفر شکســت داد. چهار سال بعد، 
دومین تقابل دو کشور در جام ملت ها 
برگزار شــد و این بار تیم ملی با دو گل 
ناصر نورایی و حسن روشن، به پیروزی 
دو بر صفر رسید. ۲۰ سال طول کشید تا 
ایران و عراق دوباره در جام ملت ها با هم 

مسابقه بدهند. این بار در جام ملت های 
۱۹۹۶ عراق با نتیجه غافلگیرکننده دو 
بر یک، تیم ملی را از پیش رو برداشت. 
ایران چهار ســال بعد از حریف انتقام 
گرفت و با تک گل علــی دایی، عراق را 
در جام ملت های ۲۰۰۰ با نتیجه یک 
بر صفر شکست داد. یکی از تقابل های 
جذاب دو تیم، در جام ملت های ۲۰۱۱ 
برگزار شــد. جایی که عراقی ها خیلی 
زود دروازه تیــم ملی را بــاز کردند اما 
تیزهوشــی غالمرضا رضایی و ضربه 
ایســتگاهی ایمان مبعلی، تیم ملی را 
به برتری رساند. بین آن نبرد و تساوی 
بدون گل جام ملت های ۲۰۱۹، یکی از 
تاریخی ترین دوئل های بین دو کشور 
نیز برگزار شد. جدالی که در جریان جام 
ملت های ۲۰۱۵ در استرالیا، تساوی 
فراموش نشدنی »سه -ســه« و البته 
شکست تیم کی روش در ضربات پنالتی 
رقم خورد. این پرگل ترین مســابقه 
تاریخ دو کشــور و یکی از دیدنی ترین 
تقابل های ایران و عراق به شمار می رود.

سکوت به سبک صدام
قبل از همگروه شــدن با عراق در 
مقدماتی جام جهانــی ۲۰۲۲، این دو 
تیم فقط »دو بــار« در مقدماتی های 
جام جهانی با هم برخورد کرده بودند. 
تیم ملی در مقدماتی جام جهانی ۹۴ با 
نتیجه دو بر یک به عــراق باخت اما در 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ در تهران 
و بغداد، »۶ امتیاز« از این حریف گرفت. 
پیروزی در بغداد در روزهایی که هنوز 
صدام و خانــواده اش بر عراق حکومت 
می کردند، معنای خــاص خودش را 

داشت.
بهترین گل زن

شــهریار با چهار گل زده، بهترین 
گل زن تاریخ نبردهای ایــران و عراق 

به شــمار می رود. دایی البته هیچ گاه 
در یک مسابقه، بیشــتر از یک گل به 
عراق نزده اســت. از بین چهار گل زن 
اخیر تیم ملی به عراق، ســه نفرشان 
هنوز در عضویت تیم ملی هســتند. 
سردار آزمون، مرتضی پورعلی گنجی 
و احمد نوراللهی، مهره هایی هستند 
که می توانند دوبــاره دروازه عراق را با 
تهدید روبه رو کنند و این تیم را در مسیر 

شکست قرار بدهند.
مرور کلی

بر اساس آمار، ایران در مجموع در 
جدال های مستقیم با عراق تیم بهتری 
بوده اســت. تیم ملی در ۱۵ مســابقه 
موفق به شکست این حریف شده و تنها 
۶ بار روبه روی عراق شکســت خورده 
اســت. از آخرین باری کــه دو تیم در 
ایران به مصاف هم رفتند چهار ســال 
سپری شده و از آخرین تقابل در عراق 
نیز ۲۰ سال گذشته است. دو تیم این 
چند سال به برگزاری نبردهای شان در 

زمین های بی طرف خو گرفته اند. 

نگاه کلی به تاریخچه نبردهای ایران و عراق

نفس گیر! 

چهره به چهره

اتفاق روز

آریا طاری

پس از نمایش درخشان تیم های مدعی ایتالیا و بلژیک، 
حاال خیلی ها در انتظار تماشای اولین مسابقه اسپانیا در این 
تورنمنت هستند. تیمی که با یک ترکیب متفاوت نسبت به 
گذشته به جام ملت ها قدم گذاشته است. روز چهارم یورو با 
سه مسابقه در اسکاتلند، روســیه و اسپانیا دنبال می شود. 
روزی که سه نبرد حساس و نزدیک در آن برگزار می شود. 
سه مسابقه که حدس زدن نتیجه آنها، به شدت سخت به 

نظر می رسد.
اسکاتلند-جمهوری چک )17:30/ هامپدن پارک( 
در مرحله مقدماتی جام ملت هــا، چیز زیادی به حذف 
اسکاتلند باقی نمانده بود اما آنها به سختی صعودشان به یورو 
را قطعی کردند و حاال امروز در حضور هواداران خودی در 
هامپدن پارک گالسکو، میزبان جمهوری چک هستند. به 
نظر می رسد هر سناریویی به جز صعود انگلیس و کرواسی 
از این گروه، تقریبا محال باشد اما نباید فراموش کرد که در 
بعضی از گروه ها تیم های سوم هم شــانس صعود دارند و 
این اتفاق به مسابقه اســکاتلند و جمهوری چک، جذابیت 

بیشتری می بخشد. اسکاتلند در حالی به مصاف جمهوری 
چک می رود که در دو دیدار دوستانه اخیر یک پیروزی و یک 
تساوی را تجربه کرده است. در سمت مقابل اما چک در دو 
دیدار دوستانه اخیر، یک برد و یک باخت را پشت سر گذاشته 
است. ســابقه تقابل این دو کشور، از یک »تعادل« حکایت 
می کند. هر دو تیم در چهار مسابقه حریف شان را شکست 
داده اند و یک بازی نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. 
با این حال اسکاتلندی ها به عنوان برنده هر دو جدال دو تیم 
در لیگ ملت های اروپای سال ۲۰۲۰ روحیه بهتری برای 

این مصاف خواهند داشت. 
کیران تیرنی، اندری رابرتسون، اسکات مک تامینی و جام 
مک گین، مهم ترین ستاره های ترکیب اسکاتلند به شمار 
می روند. در سمت مقابل والدیمیر کوفال و توماس سوچک 
که فصل شــگفت انگیزی را در وستهم ســپری کرده اند، 
مهره های کلیدی چک برای این نبرد هســتند. جان فلک 
از اسکاتلند، تنها غایب این نبرد حساس به شمار می رود. به 
نظر می رسد این یک بازی نزدیک و کم گل خواهد بود. روی 
کاغذ، اسکاتلندی ها به خاطر میزبانی از شانس بیشتری برای 

بردن این نبرد برخوردار هستند.
لهستان-اسلواکی )20:30/ ورزشگاه کرستوفسکی( 
برای فکر کردن به صعود در یک گروه سخت و نزدیک، 
لهستان و اسلواکی نمی توانند حتی به از دست دادن امتیاز 
در این مسابقه فکر کنند. لهســتان، تیم پرستاره تری به 

نظر می رسد اما هواداران فوتبال در اسلواکی امیدوارند که 
تیم شان شگفتی ساز رقابت های یورو باشد. در جدال های 
مستقیم تاریخ دو تیم، اســلواکی عملکرد بهتری داشته و 
موفق شده در چهار نبرد از هشت مسابقه با تیم لهستان به 

پیروزی دست پیدا کند. 
با این وجود دو تیم از ســال ۲۰۱۳ به بعد، دیگر هرگز 
در زمین فوتبال با هم برخورد نداشــته اند. نگرانی بزرگ 
لهستانی ها برای یورو، به فهرســت بلندباالی مصدومان 
این تیم برمی گردد. کریشتوف پیانتک، آرکادیوژ میلیک، 
کریستین بیلیک و آرکادیوژ رکا همگی دیدار اول تیم را به 
دلیل آسیب دیدگی از دست داده اند. حضور جان بدنارک 
در این مسابقه هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. در اسلواکی 
اما به جز ایوان شــرانز، هیچ بازیکنی مصدوم نیست و همه 
می توانند در این جدال برای تیم شــان به میدان بروند. در 
سیســتم ۲-۴-۴ لهســتانی ها، وویچک شزنی روی خط 
دروازه، کمیل گیلیک در دفاع و رابرت لواندوفسکی در خط 
حمله، کلیدی ترین ستاره های این تیم به شمار می روند. لوا 
پس از درخشش خیره کننده در رده باشگاهی و بردن کفش 
طالی این فصل، حاال به درخشش در رده ملی فکر می کند. 
ستاره اصلی اسلواکی برای این مسابقه هم، مارک همشیک 
است. بازیکنی که سال ها در ترکیب ناپولی درخشیده و حاال 
در فوتبال آسیا حضور دارد اما همچنان، یک ستاره بی بدیل 

برای فوتبال اسلواکی به شمار می رود.

اسپانیا-سوئد )23:30/ ورزشگاه د ال کارتوخا( 
پس از دو قهرمانــی متوالی در جــام ملت های اروپا، 
اوضاع در یورو ۲۰۱۶ و جام جهانی ۲۰۱۸ برای اســپانیا 
اصال خوب پیش نرفت. پس از چند تورنمنت ناامیدکننده، 
آنها امیدوارند با رهبری لوئیس انریکه، روزهای متفاوتی 
را پشت سر بگذارند. ترکیب اسپانیا با گذشته تفاوت های 
زیادی داشــته و این بار دیگر خبری از ستاره هایی مثل 

پیکه و راموس در قلب دفاع نیست.
 الروخا با یک نســل تازه برای یورو آماده می شــود و 
انریکه امیدوار اســت مهره های جوان تیمش، انتظارها 
را برآورده کنند. اســپانیا که با قهرمانی در ســه دوره از 
جام ملت ها بــه همراه آلمان رکــورددار قهرمانی در این 
جام محسوب می شــود، با چهار پیروزی و دو تساوی در 
۶ مسابقه اخیر به یورو قدم گذاشته اســت. آنها در بازی 
اول روبه روی تیم آمــاده ای قرار می گیرنــد که در هر ۶ 
دیدار اخیرش، برنده بوده اســت. ســرخیو بوسکتس به 
دلیل ابتال به کرونا، شانس حضور در این جدال را از دست 
داده اما نفراتی مثل تیاگو، کوکه و رودری می توانند جای 
خالی او را به خوبی پر کنند. در مقابل هم سوئدی ها روی 
مهره هایی مثل آلبین اکدال و امیل فورســبرگ، حساب 
ویژه ای باز کرده اند. هر دو تیم اعتقــاد ویژه ای به فوتبال 
 هجومی دارند و این اتفاق، جذابیت خاصی به این جدال 

خواهد بخشید.

نبرد بــا فنالند بــرای هــواداران فوتبال در 
دانمــارک، یک تجربــه خاص و مهم به شــمار 
می رفت. چراکه یورو برای اولین بار در تمام تاریخ، 
به خاک دانمارک آمده بود و ورزشــگاه ۳۸ هزار 
نفری پارکن، میزبان یکی از نبردهای این تیم در 
جام ملت ها بود. در دانمارک، همه برای یک شب 
رویایی و باشکوه آماده می شــدند اما یک اتفاق 
شوکه کننده از راه رسید و همه چیز را به هم ریخت. 
کریستین اریکسن ناگهان روی زمین افتاد و ظرف 
چند ثانیه، تا یک قدمی مرگ رفت. بالفاصله داور 
بازی را متوقف کرد و پزشکان، وارد زمین مسابقه 
شــدند تا تالش ها برای احیای این بازیکن آغاز 
شــود. این دقیقه ها برای همه طرفداران فوتبال 
در دنیا، سخت ترین دقایق ممکن بودند. چراکه 

تقریبا همه به صورت زنده، جدال یک ستاره بین 
مرگ و زندگی را تماشا می کردند. هم تیمی های 
کریستین در تیم ملی دانمارک، یک حلقه دفاعی 
را مقابل او شکل داده بودند تا هیچ کس اریکسن 
را در این وضعیت تماشا نکند و تصویر باشکوهی 
که در فوتبال دانمارک از این ســتاره وجود دارد، 
دستخوش تغییر نشود. سیمون کئایر هم در کنار 
زمین، مشــغول روحیه دادن به همسر نگران و 
مضطرب اریکسن بود. این لحظه های وحشتناک، 
باالخره سپری شدند و کریستین در حالی زمین را 
ترک کرد که عمال به هوش آمــده بود. این اتفاق 
با توجه به قطع شدن نبض او برای چند ثانیه، به 
شدت امیدوارکننده به نظر می رسید. اریکسن پس 
از انتقال به بیمارستان، هشیار بود و حتی توانست 

برای چند ثانیه، یک تمــاس ویدئویی با رختکن 
دانمارک برقرار کند. بازی برای یک زمان نسبتا 
طوالنی متوقف شد و سرانجام با تصمیم یوفا، دو تیم 
دوباره به زمین مسابقه آمدند. با این وجود واضح به 
نظر می رسید که شوک بزرگی به اردوی دانمارک 
وارد شده و مهره های این تیم آمادگی روحی الزم 
را برای ادامه بــازی ندارند. آنها نتیجه را به فنالند 
واگذار کردند تا اولین شگفتی بزرگ جام ملت ها 
رقم بخورد اما در دانمارک، هیچ کس به این نتیجه 
اهمیت زیادی نمی داد و همه نگران اریکسن بودند. 
این بازی با همه تلخی هایش، لحظه های فوق العاده 
زیبایی هم داشت. مثال وقتی که هواداران فنالند نام 
کریستین را صدا می زدند و تماشاگران دانمارکی 
با عبارت اریکسن، این شعار را تکمیل می کردند. یا 
وقتی که در بازگشت به زمین، تیم ملی دانمارک به 
شدت مورد تشویق طرفداران فنالند قرار گرفت. 
ســتاره های فنالندی حتی حاضر نشدند اولین 
گل تاریخ شــان در جام ملت ها را جشن بگیرند و 
به جای این کار، به تیم حریف احترام گذاشتند. 

ساعاتی بعد روملو لوکاکو به محض باز کردن دروازه 
روسیه، شــادی اش را با اریکســن تقسیم کرد و 
اشرف حکیمی نیز کیلومترها دورتر، گلش برای 
مراکش را با نشان دادن شماره پیراهن اریکسن 

جشن گرفت. 
تقریبا همه تیم های فوتبال و شخصیت های 
مهم فوتبال اروپا هم برای اریکسن پیام فرستادند. 

یورو فعال تحت تاثیر این اتفاق تلخ قرار گرفته است. 
وضعیت اریکسن هم پایدار شده و به نظر می رسد 
این بازیکن، توانسته خطر را پشت سر بگذارد. با 
این حال بعید است که او بتواند در رقابت های یورو 
برای تیمش به میدان برود. این یکی از تلخ ترین 
شب های تاریخ فوتبال دانمارک بوده که فعال به 

یک معجزه امیدبخش گره خورده است.

روز چهارم یورو از راه رسید

نوبت لوچو! 

وقتی همه »شوکه« شدند

بلند شو كريستين! 

بر اساس آمار، ایران در 
مجموع در جدال های 

مستقیم با عراق تیم بهتری 
بوده است. تیم ملی در 15 
مسابقه موفق به شکست 

این حریف شده و تنها 6 بار 
روبه روی عراق شکست 
خورده است. از آخرین 

باری که دو تیم در ایران به 
مصاف هم رفتند چهار سال 

سپری شده و از آخرین 
تقابل در عراق نیز 20 سال 

گذشته است
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