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توگو با «ایران»:
مهدی شیری ،مدافع راست پرسپولیس در گف 

به هواداران قول میدهم برای ششمین بار قهرمان شویم

مهدی شیری گفت« :بهعنوان عضو کوچکی از تیم به هواداران قول دادم که بتوانیم برای ششمین
بــار قهرمــان شــویم و هوادارانمان را خوشــحال کنیم ،ما بــرای آن روز میجنگیم و قول میدهم
این اتفاق در پایان فصل بیفتد ».مدافع پرســپولیس با اشــاره بهحذف سرخابیها از آسیا اظهار داشت:
«حــذف پرســپولیس و اســتقالل از آســیا باعــث آبروریزی ایران اســت .تبعــات منفی این موضــوع را در
سالهای آینده خواهیم دید».
صفحه 18

نود دقیقه گفتوگوی متفاوت با
بسکتبالیستهای امریکایی شیمیدر

رئیس فیفا به دیدار رئیسجمهور میرود

بایکس

سخنگوی دولت اعالم کرد :به دنبال برگزاری باشکوه جشن ملی
صعود در بازی با عراق هستیم
صفحه 18

و
آمینو

شاید بازی استقالل با هوادار برگزار شود
آخرین شرایط بازیکنان کرونایی آبیپوشان پایتخت

به
امریکاییها
پیشنهاد
میکنیم
به ایران
بیایند

عکس :نعیم احمدی /ایران

آمینو:
ایران متفاوتتر از
شنیدههاست
بایکس:
مردم درباره ما کنجکاو هستند

دانستنیهایی از جام ملتهای آسیای زنان

رؤیایتان را زندگی کنید

صفحه 20

همین صفحه

رؤیایتان را زندگی کنید

جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا از امروز در هند آغاز میشود

یوزهای ایرانی برابر ببرهای آبی
گروه ورزشــی /تیــم ملی فوتبــال اولین
حضور خود در جام ملتهای آسیا را در
ســرزمین عجایب آغاز میکند .یوزهای
ایرانــی کــه بــا شکســت  0-5بنگالدش
و  3-4اردنیهــا در ضربــات پنالتــی
جــواز حضــور در ایــن رویــداد را کســب
کردنــد ،بــا هدایــت مریــم ایراندوســت
بــه بمبئی رفتهاند تــا در مرحله گروهی
این مســابقات بــا هند (میزبــان) ،چین
و چیــن تایپــه به رقابــت بپردازند .بازی
اول بانــوان ایرانی ســاعت  17:30امروز
در ورزشــگاه دی وای پاتیــل شــهر ناوی
مومبــای مقابل هند برگزار میشــود که
بــه ببرهای آبی معروف هســتند .تیمی
کــه بــا آمادهســازی کامــل و دیدارهــای
دوســتانه خارجــی پا بــه میــدان رقابت
گذاشــته اســت .هندیها در ســال 2021
بــه  6کشــور ســفر کــرده و  14مســابقه
تدارکاتی داشتهاند که حاصل آن  3برد
و  11شکســت بــوده اســت .هدایــت این
تیــم برعهــده یک مربی ســوئدی بهنام
تومــاس دنربــی اســت که تیمــش را در
دیدارهایــی تدارکاتــی مقابــل امــارات،
تونــس ،بحریــن ،چیــن تایپــه ،برزیــل،
شــیلی و ونزوئــا بــه میــدان فرســتاد.
دنربی در نشســت خبری پیــش از بازی
با ایران گفت« :هدف ما در این مسابقه
ایــن اســت کــه بــا یــک بــازی هجومــی
دفــاع ایران را بشــکنیم .این دیدار برای
مــا بــه خاطــر راهیابــی بــه مرحلــه یک
چهــارم نهایی بســیار مهم اســت و فکر

تست کرونای  2بازیکن حریف ایران مثبت شد

بـــــرش

گــروه ورزشــی /بیســتمین دوره
رقابتهای جام ملتهای آسیای زنان
در حالی قرار اســت از امروز به میزبانی
هندوستان برگزار شود که ایران تنها تیم
این رقابتهاســت که نخستین حضور
خود را تجربه میکنــد .به گزارش ایرنا،
این رقابتها از ســال  ۱۹۷۵آغاز شــد و
طــی این  ۴۷ســال تغییــرات زیــادی را
به خود دیــده اســت .رقابتهایی که با
حضور  ۶تیم اســتارت خورد و حاال قرار
است برای نخستین بار با حضور  ۱۲تیم
به انجام برسد 4 .دوره اول با فاصله هر
 ۲ســال یک بار و از ســال  ۱۹۸۳تا ۱۹۸۹
ســالی یک بار برگزار شد .از ابتدای دهه
 ۹۰میــادی تــا ســال  ۲۰۱۰ایــن رویداد
هر  ۲ســال یک بار برگزار شــد ولی بعد
از بازیهــای ســال  ۲۰۱۰تصمیم بر این
شــد که هر  4ســال یک بار برگزار شود و
حکم انتخابی جام جهانی را هم داشته
باشــد .هندوســتان که بــرای دومین بار
میزبانی جام ملتهای آســیای زنان را
عهدهدار است ،ســال  ۱۹۷۹نیز میزبان
این مسابقات بود .چین که در این دوره
با ایران همگروه اســت ،بــا  8قهرمانی
پرافتخارتریــن تیــم ایــن مســابقات
محسوب میشــود .آنها  ۱۰بار به فینال
رســیدهاند و  3عنــوان ســومی و یــک
چهارمــی را هم در کارنامــه خود دارند.
بــه عبارتی دیگر هــر  ۱۴حضور چین در
جام ملتها ،منجــر به حضور این تیم
در نیمهنهایی شده اســت .کره شمالی
و چیــن تایپــه بــا  3قهرمانــی رتبههای
بعــدی را به خــود اختصــاص دادهاند.
کرهایهــا در ایــن دوره حاضــر نیســتند
ولی چین تایپه با تیم مریم ایراندوست
در یــک گــروه جــای گرفتــه کــه البتــه از
یگذرد.
آخرین قهرمانی آنها  ۴۱سال م 
ژاپن با  ۲قهرمانی رتبه بعدی را به خود
اختصــاص داده اســت .ســاموراییها
ایــن  ۲جام را در  ۲دوره اخیر به دســت
آوردهانــد و بــه نوعی اکنون قــدرت اول
آســیا و یکی از بهتریــن تیمهای جهان
هســتند که در سال  ۲۰۱۱عنوان نخست
دنیــا را نیــز مال خــود کردند .اســترالیا،
تایلنــد و نیوزیلند هم یــک قهرمانی را
در جام ملتها به ارمغــان آوردهاند تا
تعــداد قهرمانها به هفت تیم برســد.
بهجز این  7تیم ،هندوســتان هشتمین
و آخریــن تیمــی اســت کــه تــا فینــال
مســابقات راه پیــدا کــرده و البتــه تنهــا

کشــوری هستند که فینالیســت شدهاند
امــا قهرمــان نشــدهاند .مانــا ایوابوچی
از ژاپــن ملقــب بــه مانادونا کــه حاال در
آرســنال انگلیس توپ میزند ،بهترین
بازیکــن دوره قبــل شــد و لــی یینــگ از
چیــن با  7گل زده خانم گل شــد که هر
 ۲نفــر در ایــن دوره هــم حضــور دارند.
هند و ویتنام تنها تیمهای بدون لژیونر
حاضر در مســابقات هســتند .تیم ملی
فوتبال زنــان ایران  ۲بازیکــن لژیونر در
ترکیــب خــود دارد .یاســمن فرمانی در
عضویت باشگاه شارلروای بلژیک قرار
دارد و مریــم یکتایــی دروازهبــان تیــم
بشــیکتاش ترکیه اســت 16 .داور در این
دوره از مسابقات حضور دارند که مهناز
ذکایی و مهســا قربانی از ایران هم جزو
داوران وسط هستند .انسیه خباز نیز در
قامــت کمــکداور ،پا به ایــن رقابتها
گذاشته است.
ëëاطالعاتی درباره کاپ قهرمانی
کاپ قهرمانــی ایــن رقابتهــا توســط
تومــاس الیــن از لنــدن با شــمش نقره
ســاخته شــده که  52.5ســانتیمتر قد و
 5.5کیلوگــرم وزن دارد و  140ســاعت
بــرای ســاختن آن زمــان صــرف شــده
اســت .ایــن کاپ در جــام ملتهــای
فوتبال بانوان آسیا  2018اردن رونمایی
شــد و ژاپن اولین کشــوری بــود که آن را
فتح کرد .این جام  6دستگیره برجسته
نقرهای هم دارد که یادآور حضور  6تیم
در اولیــن دوره برگزاری جام ملتهای
فوتبــال زنان اســت که ســال ( 1975به
میزبانی هنگکنگ) برگزار شد.
ëëگروهبندی جام ملتها
در گــروه  :Aهنــد ،چیــن ،چیــن تایپــه،
ایران ،گروه  :Bاسترالیا ،تایلند ،فیلیپین،
اندونــزی و گــروه  :Cژاپن ،کــره جنوبی،
ویتنام ،میانمار حضور دارند .در صورت
تســاوی امتیــازات در دور گروهی ،بازی
رودررو مــاک خواهــد بــود و نســبت به
تفاضــل گل اولویــت دارد .از هــر گروه ۲
تیم به مرحله بعدی میروند و  ۲تیم از
ســه تیم برتر سوم نیز راهی یک چهارم
نهایی خواهند شد .نهایتاً پنج تیم بهجز
اســترالیای میزبان به صورت مســتقیم
راهی جام جهانی میشــوند و  ۲تیم نیز
بــه پلــیآف بینالمللی خواهنــد رفت.
ایران امروز با هند دیدار میکند ،یکشنبه
به مصاف چین میرود و چهارشــنبه با
چین تایپه مسابقه میدهد.

ایران  -هند ساعت 17/30؛ جام ملتهای فوتبال زنان آسیا از امروز آغاز میشود

ســایت فدراســیون فوتبال هند دیروز در توئیتی از مثبت شــدن تســت
کرونای  2بازیکن این کشور خبر داد و نوشت« :تست کرونای  2بازیکن
مثبــت شــده که آنهــا در یــک مرکز مراقبتهــای پزشــکی در قرنطینه
هستند ».این فدراسیون در توئیتی دیگر تأکید کرد« :فدراسیون فوتبال
هنــد ســامت و ایمنــی بازیکنــان خــود را در اولویــت قــرار میدهــد».
براســاس گزارش  ،The Bridgeیکی از این بازیکنان قرار بود امروز در
دیدار افتتاحیه مقابل ایران بازی کند.

میکنیــم ایــن شــانس را داریــم کــه بــه
این هــدف برســیم .البته بازی بــا ایران
یــک دیدار واقعاً ســخت خواهد بود .ما
فیلــم بازیهای آنها را تماشــا کردهایم
و ایــران واقعــاً یک تیم جنگنده اســت.
ایران دفاع قدرتمنــدی دارد و بازیکنان
این تیم در محوطه جریمه دفاع بســیار

خوبــی دارنــد و ایــن بــرای ما کــه دنبال
گلزنــی هســتیم چالــش بزرگــی اســت.
بازی آســانی نیست و ما امیدواریم یک
بــازی خالقانــه و خوبی انجــام دهیم تا
بتوانیم سد دفاعی آنها را بشکنیم».
امــا تیم ملی ایران کــه در رده بندی۱۴ :
آســیا و  ۷۰جهــان قرار دارد ،قرار اســت

با زهــره کودایی ،مریم یکتایــی و عارفه
ســیدکاظمی (دروازهبانهــا) .فاطمــه
آمنــه ،هادیه کــر ،ملیــکا متولــی ،غزاله
بنیطالبــی ،بهنــاز طاهرخانــی ،زهــره
جاللــی و فاطمــه عادلــی (مدافعــان)
زهرا ســربالی ،ســارا زهرابی نیا ،ســمانه
چاهکنــدی ،یاســمن فرمانــی ،الهــام
فرهمنــد ،زهــرا معصومــی ،ملیــکا
محمــدی ،مرضیه نیکخواه ،ثنا صادقی
(هافبکهــا) و افســانه چترنــور ،ســارا
قمــی ،نگیــن زنــدی و هاجــر دباغــی
(مهاجمــان) در ایــن رقابتهــا حضــور
پیــدا کنــد و امیــدوار اســت در اولیــن
دوره حضــورش در ایــن رقابتهــا
به موفقیت برسد.
بهنــاز طاهرخانی ،کاپیتــان تیم ملی در
ارتباط با این دیدار عنوان کرد« :فوتبال
ایران برای اولین بــار در جام ملتهای
آســیا شــرکت میکنــد .مدتهــا منتظر
حضــور در این تورنمنــت بودیم .اکنون
وقتــش اســت که بــه خواســتههای خود
برســیم و مطمئنــم فوتبــال خوبــی را
بــه نمایــش میگذاریم ».او بــا توجه به
ســابقه حضــورش در جام باشــگاههای
آســیا یادآور شــد« :چند نفر از بازیکنان
در بازیهــای باشــگاهی و دیگــر
ملیپوشــان تجربــه بــازی برابــر هند را
دارنــد .مــا با انگیــزه مقابل ایــن تیم به
میــدان میرویــم .ایــن تیــم را آنالیــز و
نقاط ضعف و قوتش را بررســی کرده و
منتظر روز بازی هستیم».

عکس
روز
قهرمان المپیک و آقای بازیگر
در سفر خیرخواهانه

کمیل قاسمی قهرمان و نایب قهرمان المپیک و دارنده
مدال نقره رقابتهای جهانی کشتی آزاد که در ماههای
اخیر هدایت تیم کشتی کامبوج را برعهده داشت ،به
تازگی به ایران بازگشته است .او که مدت زیادی است
مؤسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب (ع) را در
سفرهای خیرخواهانه برای کمک به نیازمندان همراهی
میکند ،با حضور در استان گلستان کنار پرویز پرستویی
بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ،ضمن اهدای برخی
مواد غذایی و اقالم بهداشتی به هموطنان محروم
شهرهای گرگان ،بندرترکمن ،بندرگز و نوکنده در جریان
وضعیت معیشتی آنها نیر قرار گرفت.
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در شــرایطی کــه هــر کــدام از
مــا مشــغول زندگی عــادی و
دســت و پنجــه نــرم کــردن با
مشــکالت هســتیم و کارهــای
تکــراری روزانــه را انجــام
مهدی ملکی
میدهیــم ،تعــداد محدودی
دبیر گروه ورزشی
از زنــان ایــن ســرزمین در
گوشــهای از دنیــا دســت از رؤیاپــردازی کشــیدهاند و از
امــروز «رؤیای»شــان را زندگــی خواهنــد کــرد .امــروز،
روزی خاص و ویژه برای تیمی اســت که برای رســیدن
بــه هدفش جنگید و حال برای نخســتین بــار در تاریخ
فوتبالمان ،در باالترین ســطح مسابقات قارهای برابر
حریفــان صفآرایی خواهد کرد .ماجراجویی تیم ملی
فوتبــال زنان ایــران تحت هدایت مریم ایراندوســت از
عصــر امــروز در ســرزمین عجایب آغاز میشــود .هند؛
همــان کشــوری که تکتــک بازیکنان تیم ملــی فوتبال
زنان برای رســیدن به آنجا از موانع بزرگی عبور کردند.
هند همان جایی اســت که از این به بعد برای ایرانیها
صرفــاً بــا معبــد و بالیوود و حتی ســریال «مســافری از
هنــد» ،بــه یــاد آورده نمیشــود و یادمــان میمانــد که
مرزهای فوتبال زنان ایران تا جنوب قاره آسیا گسترش
یافــت .حــاال هنــد پذیــرای مســافرانی از ایــران اســت؛
مســافرانی بســیار عزیــز و قابــل احترام .مســافرانی که
بــه میهمانــی تاریــخ رفتهاند و نامشــان برای همیشــه
در کتــاب قطــور فوتبال کشــورمان ثبت خواهد شــد .از
ســویی همانطور که مریم ایراندوســت ســرمربی تیم
ملــی گفته ،ایــن رقابتها میتواند شــروع یک هیجان
بزرگ در فوتبال بانوان باشد .حاال صحنه آماده است،
به بهترین وجه هم تزئین شــده و انتظار هنرمندانی را
میکشــد که با اســتعداد و هنرشــان ،بیننــده را به وجد
بیاورند .حتی اگر تماشای هنرنمایی شما در مستطیل
سبز از طریق جعبه جادویی مهیا نباشد و بازیهایتان
از تلویزیــون پخــش زنده نشــود ،حتی اگــر برنامههای
ورزشــی آنچنــان کــه در قــواره بزرگتریــن تورنمنــت
قارهای در ســطح ملی است به شــما نپرداخته باشند،
باز هم ماللی نیست چرا که تکتک مردم ایران نقش
یــار دوازدهم را برای شــما ایفا خواهند کــرد .اطمینان
داشــته باشــید که بســیاری از هموطنان برای موفقیت
و ســرافرازی شــما دســت به دعــا خواهند بــود و انرژی
مثبتشان را از راه دور به سمت شما میفرستند.
در ایــن میــان نکته حائز اهمیتــی وجــود دارد که نباید
به ســادگی از کنار آن گذشــت .تردیدی وجود ندارد که
حضور در جمع برترینهای قاره آن هم برای نخستین
بار ،اتفاق بزرگ و مهمی است .بدیهی است که رقابت
در جــام ملتهای آســیا ارزشــمند اســت امــا مطمئناً
مریــم ایراندوســت و شــاگردانش خــوب میداننــد که
نباید به همین جا قناعت کنند و صرف حضور ،اشــباع
شــوند .نســل فعلی فوتبال زنان ایران آنقدر پتانســیل
و توانمنــدی دارد که بتواند از مرحلــه گروهی صعود و
بیش از پیش نگاههــا را به خود معطوف کند .بنابراین
دختــران فوتبالیســت ایرانــی بدرخشــید و بخشــی از
مطالب ســایت  AFCو حتی رسانههای معتبر اروپایی
را به خود اختصاص دهید.

