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 پینگ پنگ بانوان 
در انتظار پاسخ ترکیه

تیم ملــی تنیــس روی میز ایران اواســط 
شهریور مســابقات قهرمانی آســیا را پیش رو 
دارد و ملی پوشان اکنون در اردوی آماده سازی 
هستند. این اردو که از ۱۳ مرداد آغاز شده است 
تا ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت و ندا شهسواری، 
مهشید اشتری، شیما صفایی، پریناز حاجیلو و 
ملیکا کرمی نفرات حاضر هستند. مریم فرعی 
هم که عضو تیم ملی است کرونا گرفته و این اردو 
را از دست داد. ایرانمنش سرمربی تیم ملی در 
مورد وضعیت آمادگی تیم و ملی پوشان گفت: 
»تمرینات را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام 
می دهیم. بازیکنان سطح متوسطی از آمادگی 
را دارند چون به دلیل کرونا در شــهرهای شان 
امکان تمرین مســتمر نداشتند. در حال آماده 
ســازی هســتیم و اردوی بعدی هم از ابتدای 
شــهریور تا زمان اعزام ادامه دارد. ممکن است 
قبل از اعزام اردویی مشترک با تیم ملی ترکیه 
در ایران داشته باشــیم که هنوز قطعی نیست. 
به ترکیه نامه زده ایم کــه اردویی ۷ تا ۱۰ روزه 
در تهران داشته باشــیم اما ممکن است قطعی 
نشود. شاید به خاطر شرایط حاد کرونا در ایران 
موافقت نکنند. منتظر جواب هستیم و گفته ایم 
که همه پروتکل ها را رعایــت می کنیم اما باید 
بیینیم چه جوابی به مــا می دهند.« او در مورد 
شــانس ایران برای قرار گرفتن بین هشت تیم 
برتر آسیا بیان کرد:»ما در مرحله گذر هستیم 
چون تیم ملی فعلی با تیــم اعزامی به قهرمانی 
آسیا دو ســال پیش ۵۰ درصد متفاوت است. 
ســطح بازیکنان نزدیک شــده و نمی توانیم 
بگوییم صددرصــد بازیکن فیکــس تیم ملی 
داریم. این شــرایط دائم در حال تغییر اســت 
چراکه همه بازیکنان جوان و نوجوانی هستند 
که اکنون به تیم ملی راه پیدا کرده اند. بنابراین 
به زمان نیاز داریم تا به تثبیت عملکرد برسیم.« 

    
خروج حدادی از رنکینگ جهانی

در جدیدترین رنکینگ اعالم شده از سوی 
فدراسیون جهانی دوومیدانی، احسان حدادی 
شاخص ترین ورزشکار ایران در این رشته بدون 
جایگاه اســت و در واقع از رنکینگ خارج شده 
اســت. پیش از این حــدادی در جایگاه هفتم 
جهان قرار داشت اما اکنون نفراتی چون حسین 
رسولی و صادق صمیمی دارای رنکینگ هستند 
اما خبری از احســان حدادی نیســت. یکی از 
دالیل این اتفاق می تواند تعداد کم مسابقاتی 
باشد که حدادی شرکت کرده است. ورزشکاران 
باید در پنج مسابقه که مورد تایید فدراسیون 
جهانی باشــند شــرکت کنند تا در رنکینگ 
قرار بگیرند اما حدادی از سال ۲۰۱۹ و پس از 
قهرمانی جهان قطر شرایط خوبی نداشت. او تا 
تیرماه ۱۴۰۰ در هیچ مســابقه رسمی شرکت 
نکرد تا اینکه در مرحله اول لیگ باشگاه ها پس 
از حسین رسولی دوم شد. این ورزشکار با وجود 
مصدومیت کمر و عدم آمادگی راهی المپیک 
توکیو شد و در آنجا پرتابی به طول ۵۸.۹۸ متر 
ثبت کرد که بیــن ۱۶ نفر گروه خود چهاردهم 
شــد و در رده بندی نهایی بین ۳۲ ورزشکار در 

جایگاه ۲۶ قرار گرفت.
    

سرمربی هندبال در تهران
مانوئل مونتایا فرناندز ســرمربی اسپانیایی 
تیم ملی هندبال ایران صبح روز گذشته از طریق 
جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( با استقبال مرتضی حسن پور، 
نایب رییس فدراسیون هندبال، وارد تهران شد. 
جلسه با علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال 
و تماشای مســابقات لیگ برتر هندبال مردان از 
مهمترین برنامه های سرمربی تیم ملی هندبال 
در نخستین روز حضورش در ایران بود. فدراسیون 
هندبال حدود یک ماه پیــش بعد از ماه ها تالش 
برای جذب سرمربی خارجی با فرناندز اسپانیایی 
قرارداد بست. مسابقات هندبال قهرمانی مردان 
آسیا قرار است اواخر دی به میزبانی ایران انجام 
شــود و تیم ملی باید خود را برای این مسابقات 
آماده کند. قرار اســت فرناندز در حین مسابقات 
لیگ برتر ملی پوشان را انتخاب کند و بعد از پایان 
مرحله نخست مسابقات لیگ برتر هندبال مردان 

اردوی تیم ملی تشکیل شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

خرید قطعی شهریار مغانلو از 
سانتاکالرا، به یک چالش بزرگ 
برای پرسپولیس تبدیل شده و به 
نظر می رسد سرخ ها تا حدودی 
قید جذب این مهاجم برای فصل 
جدید را زده اند. شــهریار البته 
یک مشتری ســفت و سخت در 
لیگ برتر ایران دارد و سپاهانی ها 
به دنبال خرید او هســتند. گفته 
می شود اگر مغانلو به اصفهان برود، 
شهباززاده در مسیری معکوس 
با او راهی تهران می شود تا برای 
تیم یحیی توپ بزند. ســجاد و 
شهریار، هر دو از مهاجمان درجه 
یک فوتبال ایران به شمار می روند 

اما برای مقایسه دقیق آنها، باید 
فاکتورهای متفاوتی را در کنار هم 

قرار داد.
    

شرایط سنی
شــهریار مغانلو ۲۶ ســاله است و 
هنوز می تواند ســال های بیشتری را 
در فوتبال ایران ســپری کند. سجاد 
شــهباززاده اما چهار ســال و نیم از او 
بزرگ تر اســت و در حوالی ۳۱ سالگی 
قرار دارد. با توجه به اینکه تیم یحیی تا 
همین حاال هم علی ابراهیمی ۳۱ ساله 
را جذب کرده، خرید ســجاد میانگین 
سنی این تیم را به شکل قابل توجهی باال 
خواهد برد. عالوه بر این، عیسی آل کثیر 
هم در همین شرایط سنی قرار دارد و 
دیگر یک فوتبالیســت جوان به شمار 

نمی رود. اگر مالک تنها شرایط سنی 
باشد، مغانلو خرید ایده آل تری به شمار 
می رود. چراکه او هنوز می تواند به اوج 
دوران فوتبالش برسد و همچنان یک 
دوره زمانی نســبتا طوالنی را در پیش 
خواهد داشت. ۳۱ سالگی البته به معنی 
ناکارآمدی سجاد نیســت و او هنوز در 
اســتانداردهای فوتبال ایران، مهاجم 
درجه یکی محسوب می شــود. با این 
وجود در شرایط سنی، مغانلو به سجاد 

برتری خواهد داشت.
تفاوت رقم قرارداد

اگر رقم قرارداد مالک جذب این 
دو نفر باشــد، خرید سجاد به مراتب 
کم تر هزینه خواهد داشت. هر تیمی 
که شهریار مغانلو را بخواهد، باید یک 
رقم قابل توجه به باشگاه سانتاکالرا 

پرداخت کنــد. عالوه بــر این، خود 
مغانلــو نیز دســتمزدی در حد پنج 
میلیارد تومان خواهد داشــت. این 
رقم در مجموع بسیار سنگین به نظر 
می رسد. ســجاد اما با رقم به مراتب 
کم تری جذب خواهد شد. نکته مهم تر 
این است که قرارداد سجاد با باشگاه 
سپاهان تمام شده و او می تواند بدون 
جلب نظر باشــگاه، تیم جدیدش را 
انتخاب کند. تمام شدن زمان قرارداد 
ســروش رفیعی و شــهباززاده، این 
روزها به یک دغدغه کامال جدی برای 
سپاهانی ها تبدیل شده است. این دو 
ســتاره می توانند با هر باشگاهی که 
بخواهند، وارد مذاکره شــوند و تیم 
جدیدشان را تنها با تصمیم خودشان 

انتخاب کنند.

تعداد گل ها
سجاد شــهباززاده با ۲۰ گل زده، 
بهترین گلزن لیگ برتر بیســتم بوده 
اســت. ســتاره ای که یکی از بهترین 
فصل های دوران فوتبالش را ســپری 
کرده و در تیم محرم، درخشــش قابل 
توجهی داشته است. شهریار مغانلو اما 
از نیم فصل به پرسپولیس ملحق شده 
و در لیگ برتر، تنها چهــار گل به ثمر 
رسانده است. سجاد این فصل در لیگ 
برتر و جام حذفی، ۳۳ بار برای سپاهان 
به میدان رفته و ۲۱ بار توانسته دروازه 
رقبا را باز کند. او در تک تک نبردهای 
این فصل لیگ برای طالیی ها توپ زده 
است. شهباززاده چهار پاس گل هم به 
هم تیمی ها رسانده است. شهریار مغانلو 
در لیگ پرتغال، جام حذفی این کشور، 
لیگ برتر ایران، جام حذفی ایران و لیگ 
قهرمانان آسیا، مجموعا ۳۵ بازی انجام 
داده و تنها ۹ گل به ثمر رســانده است. 
شهریار توانسته سه پاس گل هم برای 
هم تیمی ها صادر کند. در مجموع آمار 
گلزنی ســجاد در این فصل، به مراتب 

ایده آل تر به نظر می رسد.
نرخ تبدیل شوت به گل

اگر تنها به آمار لیگ برتری این دو 
مهاجم نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد 
که مغانلو اساسا عالقه بیشتری به شوت 
زدن به طرف دروازه رقبا دارد. شهریار 
در لیگ برتر بیستم به ازای هر مسابقه، 
۲.۷ شوت به طرف دروازه رقبا داشته 
اســت. این در حالی است که سجاد به 
ازای هر نبرد تنها دو شوت داشته است. 
با ایــن وجود در نرخ تبدیل شــوت به 
گل، شــهباززاده برتری محسوســی 
نسبت به حریفش داشته است. ۳۷.۵ 
درصد شوت های ســجاد در این فصل 
به گل تبدیل شــده اند. این آمار برای 

شهریار مغانلو ۱۳ درصد است. در واقع 
شهباززاده شــوت های کم تر اما کامال 
مفیدتر و دقیق تری به طــرف دروازه 

تیم های حریف می زند.
نبردهای بزرگ

یکــی از فاکتورهای مهــم برای 
مهاجمان لیگ برتری، درخشــش در 
نبردهای بزرگ و تعیین کننده است. 
اولین بازی بزرگ این فصل سجاد مقابل 
پرسپولیس بود که شهباززاده موفق به 
گلزنی در آن نشــد. او در نیم فصل اول 
مقابل فوالد و تراکتور هــم گل نزد اما 
در آخرین مســابقه نیم فصل توانست 
دروازه استقالل را باز کند. شهباززاده 
در نیم فصل دوم هم دروازه استقالل و 
تراکتور را باز کرد و نتوانست توپ را از 
خط دروازه پرســپولیس و فوالد عبور 
بدهد. شــهریار در نیم فصل دوم لیگ 
بیستم، در هیچ کدام از نبردهای بزرگ 
موفق به گلزنی نشد. او یک بار در لیگ و 
یک بار در جام حذفی به مصاف استقالل 
رفت و نتوانست به این تیم گل بزند. او 
در این فصل دروازه فــوالد، تراکتور و 

سپاهان را هم باز نکرد.

سجاد و شهریار؛ یک مقایسه آماری

کدام مهاجم زهردارتر است؟

اتفاق روز

چهره به چهره

»صدرنشین الفبایی« جدول لیگ برتر انگلیس، در همان 
هفته اول مسابقه ها صدرنشینی اش را از دست داد. آرسنالی ها 
شروع نسبتا ساده ای در این فصل داشتند و باید برابر تیم تازه 
صعود کرده برنتفورد به میدان می رفتند. تصور می شــد این 
بازی با برد شاگردان آرتتا همراه شــود اما آنها با یک نمایش 
ناامیدکننده، یک شکســت دردناک را تجربه کردند. آرسنال 
در هر دو نیمه، یک گل از برنتفورد دریافت کرد تا فصل را بدون 
امتیاز کلید بزنــد و موقتا به رده آخر جــدول لیگ برتر برود. 
ترکیب آرســنال برای این نبرد، کامــال ناامیدکننده به نظر 
می رسد. چراکه ستاره هایی مثل الکازت و اوبامیانگ در این 

ترکیب غایب بودند و آرتتا ناچار شــد تیمی بسیار جوان را به 
زمین بفرســتد. در این پنجره نقل و انتقاالت، سیتی با ستاره 
بزرگی مثل جک گریلیش قرارداد بسته و به دنبال جذب هری 
کین نیز هست، لیورپول و تاتنهام تک تک نفرات کلیدی شان 
را حفظ کرده اند، چلسی با لوکاکو گرانقیمت ترین خرید تاریخ 
لیگ برتر را به ثبت رسانده و منچستریونایتد با جیدن سانچو 
قرارداد بسته اما آرسنالی ها باز هم بدون خرید بزرگ به مصاف 
رقبا رفته اند. تا زمانی که آنها برای بازسازی تیم هزینه ای انجام 
ندهند، سرنوشت بهتری در انتظارشان نخواهد بود. مدیران 
توپچی ها هر ســال وعده های مهمی به هواداران آرســنال 

می دهند اما عمال ترکیب تیم شان را متحول نمی کنند. آرسنال 
آنقدر دچار مشکالت شــده که حتی اگر به ستاره های دنیای 
فوتبال پیشنهاد بدهد، آنها چنین درخواستی را نمی پذیرند و 
زیر بار چنین اتفاقی نمی روند. جذب آرتتا هم نتوانسته چیزی 
را در آرسنال تغییر بدهد و بعید نیست که خیلی زود، کاسه صبر 
هواداران آرسنال هم مقابل این مربی سرریز شود و موعد اخراج 

مرد اسپانیایی از راه برسد. 
ناکامی دورباره آرسنال، یک اتفاق کامال قابل پیش بینی در 
شروع فصل جدید لیگ برتر بود. درخشش برنتفورد اما غیرقابل 
پیش بینی به نظر می رسید. هیچ کس تصور نمی کرد زنبورها 
در اولین مسابقه لیگ برتری شان این چنین درخشان ظاهر 
شوند. در این مسابقه، سامان قدوس هم ۹۰ دقیقه روی نیمکت 
بود. ستاره ای که مهره های هم پستی اش کامال درخشان ظاهر 
شدند تا شانس زیادی برای فیکس شدن در شروع فصل نداشته 

باشد. نکته حسرت برانگیز در خصوص شروع فصل جدید لیگ 
برتر، بازگشت دوباره تماشاگرها به سکوی استادیوم ها است. 
آن جا، شرایط کامال عادی شده و زندگی دوباره به حالت مطلوب 
برگشته اما در ایران، هر روز اخبار فاجعه بارتری از ویروس کرونا 
از راه می رسد. با این شرایط واکسیناسیون، کامال بعید است 
تا اواسط یا حتی شــاید اواخر لیگ بیست و یکم هم خبری از 
تماشاگر در رقابت های لیگ برتر باشد. شاید به مرور زمان، لیگ 
فوتبال ایران به تنها لیگ دنیا تبدیل شود که همچنان در سکوت 
مطلق برگزار می شود. حتی بعید نیست تیم ملی در زمین رقبا با 
تماشاگران حریف بازی کند و در آزادی هیچ تماشاگری نداشته 
باشــد. در حقیقت فوتبال در ایران، تاوان ناتوانی مدیرانی را 
می دهد که قرار بود در وزارت بهداشت، واکسیناسیون گسترده 
را رقم بزنند اما چنین کاری انجام ندادند و ایران را در آستانه یک 

فاجعه تمام عیار انسانی قرار دادند. 

آریا رهنورد

هنوز یک هفته هم از قهرمانی فوالد در جام 
حذفی سپری نشده که سعید آذری را از مدیریت 
این باشگاه کنار گذاشته اند. اگر تصور می کنید 
قهرمانی حذفی دستاورد ســاده ای است، باید 
بدانید که باشگاه فوالد در تمام تاریخش هرگز 
نتوانســته بود این جام را به دست بیاورد. فوالد 
برای ماندن در مســیر پیشــرفت، به ثبات نیاز 
داشت اما حاال مدیرعامل باشگاه تغییر کرده و این 
تغییر به زودی شامل حال سرمربی باشگاه نیز 
خواهد شد. اتفاقی که شاید شرایط تیم را به شکل 

ناخوشایندی تغییر بدهد.
فوالد، مشت خوردن در اوج

این روزها در شــرایط عــادی، باید بهترین 
روزهای باشگاه فوالد خوزستان باشند. باشگاهی 
که به تازگی توانسته از یک طلسم طوالنی عبور 
کند و قهرمانی رقابت های جام حذفی را به دست 
بیاورد. این اتفاق برای تیمی که تا امروز حتی در 
فینال این تورنمنت هم نبوده، یک موفقیت بزرگ 
محسوب می شــود. با این حال به نظر می رسد 
فوالدی ها درگیر نبردهای داخلی شده اند و حاال 
باید یک فصل پرتنش را سپری کنند. در روزهای 
گذشته، صحبت جدایی جواد نکونام از نیمکت 

این باشگاه به گوش می رسید و حاال، ماجرا حتی 
جدی تر شده است. سعید آذری که یکی از معدود 
مدیران موفق فوتبالی در لیگ برتر اســت، این 
باشــگاه را ترک کرده و در واکنش به این اتفاق، 
از »بی احترامی« باشگاه به خودش نوشته است. 
از اینکه حتی برای »یک روز« هم احترام در این 
باشگاه رعایت نشده است. با این روند، بعید به نظر 
می رسد روزهای ایده آلی در انتظار باشگاه اهوازی 
باشــد. آنها احتماال با یک بحران جدی روبه رو 
خواهند شد و روزهای دشواری را سپری خواهند 
کرد. سعید آذری یکی از افرادی بود که همواره 
مقابل جدایی ستاره ها می ایستاد و اجازه نمی داد 
تیم های ثروتمند، تیمش را قلــع و قمع کنند. 
پس از جدایی او اما، ممکن است این اتفاق برای 
باشــگاه اهوازی رخ بدهد و فوالد شاهد جدایی 

ستاره های متعددی در این تابستان باشد.
 آذری- نکو؛ ترکیب برنده ای 

که تغییر می کند
فوالد در این دو فصل، حرکت کامال رو به 
جلویی را در فوتبال ایران شــروع کرده است. 
در درجه اول، انتخاب جواد یک انتخاب کامال 
مثبت برای این باشگاه بود. یک مربی جوان که 
با انگیزه های زیادی کار در فوالد را شروع کرد 
و به لحاظ تاکتیکی، یک تغییر موفقیت آمیز 

در اهواز به وجود آورد. درخشش او حتی برای 
برخی از مربیان قدیمی فوتبال اهواز که همین 
حاال در لیــگ برتر تیم های دیگــری دارند، 
خوشــایند نبود. چراکه آنها دوست نداشتند 
کسی بیرون از خوزستان، روی نیمکت تیمی 
از خوزستان بدرخشد. فوالد با مدیریت آذری 
و قرار گرفتن جواد نکونام روی نیمکت، فصل 
گذشته توانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را به دســت بیاورد. اتفاقی که پس از آخرین 
قهرمانی باشگاه در لیگ برتر، دیگر رخ نداده 
بود. فوالد با این ترکیب، آســیایی شد و یک 
ســال بعد، برای دومین ســال پیاپی مجوز 
بازی در آسیا را به دست آورد. آنها برای اولین 
بار در تمام تاریخ شــان روی سکوی اول جام 
حذفی رفتند. برای پی بــردن به اهمیت این 
اتفاق، کافی اســت بدانیم آنها از زمان شروع 
لیگ برتر، فقط »سه جام« قهرمانی به دست 
آوردند و یکی از این سه جام، با مدیریت آذری 
و مربیگری نکونام کسب شــده است. با این 
حال، معلوم نیست چه روندی موجب شده که 
مالکان باشگاه قید این ترکیب را بزنند و آذری 
و نکونام را از کار برکنار کنند. بدون تردید این 
دو نفر بدون شــغل و موقعیت نخواهند ماند. 
هم آذری و هم نکو در بین تیم های لیگ برتر 
خواهان خواهند داشــت اما معلوم نیست که 
چه سرنوشتی، انتظار باشگاه فوالد را می کشد. 
باشگاهی که حاال در آستانه فصل جدید، باید 

با ایده های تازه ای خو بگیرد.

بازنشسته بود، بازنشسته نیست
جانشین ســعید آذری در فوالد، حمیدرصا 
گرشاسبی اســت. جالب اینجاســت که او در 
روزهای مدیریت پرسپولیس به دلیل »بازنشسته 
بودن« از کار برکنار شــد و نتوانست به مدیریت 
این باشــگاه ادامه بدهــد. این هــم از عجایب 
فوتبال ایران است که در آن، یک مدیر برای یک 
باشگاه بازنشسته است و در باشگاه دیگری، این 
اتفاق هیچ مشــکلی برای او ایجاد نمی کند. اگر 
گرشاسبی واقعا در جمع مدیران بازنشسته قرار 
نداشته، معلوم نیســت چرا از پرسپولیس رانده 
شده و اگر هم او بازنشسته است، طبیعتا انتخابش 
به عنوان مدیرعامل جدید فوالد خوزســتان، 

کامال غیرقانونی خواهد بود.

یک تفاوت کلیدی
در باشــگاه های اروپایی، تغییــر مدیریت 
به ندرت اتفاق می افتد. چراکــه هر مدیر، یک 
پروسه طوالنی مدت را تعریف می کند و باشگاه 
به جزئیات این پروســه وفادار می ماند. در ایران 
اما حتی شما ممکن اســت در نقطه اوج، وادار 
به ترک باشگاه شــوید. بدون تردید، این یکی از 
دالیل مسدود شدن راه پیشرفت فوتبال ایران 
است. فوتبالی که در آن، ایده ها تنها برای مدت 
کوتاهی دوام می آورند و تغییرات، اجتناب ناپذیر 
هستند. اتفاقی که پس از قهرمانی حذفی برای 
باشگاه فوالد رقم خورده، نمادی از کلیت فوتبال 
باشــگاهی در ایران اســت. فوتبالی که در آن، 

خبری از توجه به برنامه های درازمدت نیست.

تیمی که دیگر زنده نمی شود 

آرسنال؛ همان همیشگی 

یک تغییر عجیب در باشگاه قهرمان حذفی

همه با هم علیه ثبات

هر تیمی که شهریار مغانلو را 
بخواهد، باید یک رقم قابل 
توجه به باشگاه سانتاکالرا 
پرداخت کند. عالوه بر این، 
خود مغانلو نیز دستمزدی 
در حد پنج میلیارد تومان 
خواهد داشت. این رقم در 
مجموع بسیار سنگین به 
نظر می رسد. سجاد اما با 

رقم به مراتب کم تری جذب 
خواهد شد
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