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منهای فوتبال

آتشبازي المپيك بدون مهمان

آدرنالین 7

نگاهی به احتماالت سهمیه ،یک هفته قبل از پایان لیگ برتر

چهارشهر ،یک نبرد

در حالي كه يك ســال تا برگــزاري المپيك
توكيو مانده است ،ژاپنيها دســت به اقداماتي
زدند كه حال و هواي المپيــك را در توكيو نگه
دارند .به عنوان مثال آنها مشــعل المپيك را به
صورت آزمايشي روشن كردند يا در روزي كه قرار
بود افتتاحيه بازيها باشــد ،با پخش يك كليپ
به المپيكيها اميد دادنــد .در آخرين مورد هم
كه البته يك اتفاق اجباري بود ،از آتشبازي اين
بازيها رونمايي شد .طبق سنت ،آتشبازی یکی
از مراسمهایی است که در افتتاحیه و اختتامیه
المپیک برگزار میشود .با توجه به تعویق المپیک
و اینکه نگهــداری مواد آتشبازی تا یک ســال
دیگر امن نخواهد بود ،بنابراین کمیته برگزاری
المپیک تصمیم گرفت این مواد را استفاده کند.
کمیته برگزاری در کوه فیجی مراسم آتشبازی
راه انداخت که بسیار مورد توجه بود.

شکایت اوجاقي
از قهرمان ووشو!

در پی انتشار اعالم خبر دوپینگ مریم هاشمی،
ووشوکارتیمملیایران(درمسابقاتقهرمانیجهان
،)۲۰۱۹برخیووشوکاراننامآشنایتیمملیبانوان
اعم از شهربانو منصوریان نســبت به این موضوع
واکنش نشان دادند اما در این میان بحث شکایت
حسیناوجاقیازجلیلعطاییتنهامدالآورتاریخ
ووشویایراندروزن ۵۶کیلوگرمبازیهایآسیایی
ث صدور قرار منع
موضوع قابل تاملی است که باع 
تعقیب در حق عطایی شده اســت .البته گويا این
پرونده به دلیل غیرمســتند بودن ادله راه به جایی
نبرده اســت .طبق اعالم عطايي او با اين اتهام كه با
يك شماره تلفن صفحهاي در فضاي مجازي دارد و
صحبتهايي را مطرح كرده كه بار حقوقي دارد ،به
پليسفتااحضارشدهاست.

اعزام مبهم كمانداران به آنتاليا

فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان اعالم کرد
مسابقات آنتالیا نخســتین رویداد دارای رنکینگ
است که بعد از شیوع ویروس کرونا برگزار میشود.
این رویداد  ۱۱تا  ۱۳مهرماه برگزار خواهد شــد و
فدراسیونجهانیتیراندازیباکمانمدتیراتعیین
کرده و به کشورها مهلت داده آمادگی خود را اعالم
کنند .غالمرضا شــعبانیبهار ريیس فدراسیون
تیراندازی با کمان در خصوص اعــزام کمانداران
کشــورمان به این رقابت بینالمللی گفت«:باید با
فدراسیونجهانیمکاتبهکنیموجزئیاترابگیریم.
باید ببینیم شــرایط ویروس کرونا به چه صورت
خواهد بود ،آیا میتوانیم در این مسابقات شرکت
کنیم یا خیر؟ از طرفی باید این موضوع را در کمیته
فنیهممطرحکنیمتاتصمیمنهاییگرفتهشود».
ثبتنام برای حضور در این مســابقات از ۲۷مرداد
آغاز خواهد شد .شــیوع ویروس کرونا باعث شد تا
رویدادهای تیراندازی با کمان از اسفندماه به حالت
تعلیقدربیاید.

سفر سخت اسفنديار به بلژيك

امیرحسین اســفندیار دریافت کننده ایرانی
تیم والیبــال گرینیارد بلژيــك در مورد علت
تعویق حضورش در بلژیک و پیگیری تمریناتش
به صورت انفرادی عنوان داشت«:به دلیل شیوع
کرونا ،تمام دنیا دچار مشکالتی شدهاند .من هم
به دلیل محدودیتهای پروازی که وجود داشت،
نتوانستم در تاریخ مدنظر مسئوالن باشگاه راهی
بلژیک شــوم .جواد کریمی هم قــرار بود همراه
من بیاید اما مشــکالتی ایجاد شد که با رفع آنها،
میتواند تا  10روز دیگر به تیم اضافه شود ».وي
افزود«:در مدتی که ایران بــودم ،تمریناتم را به
صورت انفرادی برگزار میکــردم .مربیان تیم و
مربی بدنســاز برنامه اختصاصی برای من ارسال
کرده بود و من هم بر همان اســاس تمریناتم را
دنبال میکردم .مدتی هم در کنار تیم هراز آمل
تمرین کردم که باید از مسئوالن این تیم هم بابت
فراهم کردن این شرایط تشــکر کنم .به زودی
تمریناتم را با تیم جدیدم آغاز خواهم کرد .انگیزه
بسیار زیادی دارم و میخواهم تمام تواناییهایم را
نشان دهم .باید نماینده شایستهای برای والیبال
ایران باشــم و قطعا در این مسیر قدمهای خوبی
برخواهم داشــت .کادر فنی گرینیارد حساب
ویژهای روی من و جواد کریمی باز کرده که باید
تالش کنیم جواب اعتماد آنها را بدهیم».

آریا طاری

دیدارهای هفته بیســت و
نهم ،شــهرخودرو را به صورت
رسمی از کورس سهمیه آسیا
خارج کرد .این نبرد اما هنوز با
حضور چهار تیم از چهار شهر
در اوج جذابیت دنبال میشود.
در شرایط فعلی به نظر میرسد
اســتقالل از بیشترین شانس
برای آسیاییشدن برخوردار
اســت .یک تیم از بین فوالد،
تراکتور و یا سپاهان هم به این
تیم ملحق میشــود و یک تیم
دیگر هم با توجه به ماجراهای
جام حذفی ،احتماال با ایستادن
در رده چهارم جدول آسیایی
خواهد شد.

استقالل
بهترینردهممکن:دوم
بدترینردهممکن:چهارم
پیروزی برابر پیــکان ،برای قطعی
شدن سهمیه اســتقالل کافی به نظر
میرســید اما امتیــاز دادن به رقیب
همشهری ،اســتقالل را در امتیاز 50
متوقف کرد .آبیها درســت به اندازه
تراکتورســازی امتیاز جمع کردهاند
اما با تفاضل گل بهتر ،همچنان در رده
دوم جدول دیده میشــوند .فرهاد و
تیمش در آخرین هفته از رقابتهای
این فصل لیگ برتر ،بــا تیم بیانگیزه
شاهین بوشهر روبهرو میشوند .تیمی
که این هفته رسما از لیگ برتر سقوط
کرده و دیگر هیچ دلیلی برای جنگیدن
با تمام وجود نخواهد داشت .البته که
همه نفرات شــاهین ،دوست دارند در
آخریــن تجربه لیگ برتــری خودی

نشــان بدهند اما بعید به نظر میرسد
که این تیــم ،مشــکل چندانی برای
اســتقالل درســت کند .استقالل در
صورت شکست دادن شاهین ،به طور
حتم راهی رقابتهای فصل آینده لیگ
قهرماناناروپاخواهدشد.آنهاباتوجهبه
اختالفشدیدتفاضلگلباتراکتور،در
صورتبردنشاهیننایبقهرمانیشان
را قطعی میکنند .اتفاقــی که بدون
تردید یک دستاورد مثبت برای فرهاد
مجیدی خواهد بود .با این حال نباید
سناریوهای بدبینانهتر را هم برای این
تیم کامل نادیده گرفت .اگر استقالل
روبهروی شاهین به تســاوی برسد،
تراکتور فوالد را ببرد و سپاهان با یک
نتیجه پرگل زمین مســابقه با پیکان
را ترک کند ،ایــن احتمال وجود دارد
که آبیها تا رده چهــارم جدول پایین
بیایند .اســتقالل فرهــاد تحت هیچ

شرایطی ،فصل را در رتبهای پایینتر
از رتبه چهارم تمــام نخواهد کرد .اگر
بدتریــن حالت ممکن نیــز برای این
تیم اتفاق بیفتد و آنهــا بازنده دیدار با
شاهین باشند و تراکتور و سپاهان نیز
با برد از زمین مسابقههایشان خارج
شوند ،باز هم استقالل چهارم میشود.
در این صورت تیم مجیــدی ،باز هم
شانس آسیاییشدن خواهد داشت .در
چنین شرایطی اگر هر کدام از تیمهای
پرسپولیس،تراکتورواستقاللقهرمان
جام حذفی شوند ،مجیدی و تیمش به
لیگ قهرمانان خواهند رســید .تنها
حالتی که میتواند آسیا را از استقالل
بگیرد ،این اســت که آبیها این هفته
شکست بخورند ،فوالد و سپاهان برنده
دیدارهای همزمان باشــند و قهرمان
جام حذفی هم از بیــن تراکتور و نفت
مسجدسلیمانانتخاب شود.

تراکتورسازی
بهترینردهممکن:دوم
بدترینردهممکن:پنجم
اگر تراکتوریها در دیدار حســاس
این هفته موفق به شکست دادن فوالد
خوزستان شوند ،تحت هر شرایطی به
لیگ قهرمانان آسیا خواهند رسید .این
تیم در صورت برد اســتقالل در بازی
همزمان سوم و در صورت متوقف شدن
آبیها ،دوم خواهد شد .اگر تراکتور این
هفتهراباتساویبهپایانبرساند،سپاهان
پیکان را ببرد و استقالل هم روبهروی
شاهین شکســت نخورد ،رده چهارم
جدولدرانتظارتبریزیهاخواهدبود.در
اینصورتآنهاتنهابابردنجامحذفیو
یاقهرمانیاستقاللیاپرسپولیسدراین
تورنمنتراهیلیگقهرمانانمیشوند.
تلختریناحتمالبرایتراکتورسازیاما
شکســت روبهروی فوالد است .در این
صورتآنهابهاحتمالزیادبایدباسهمیه
لیگ قهرمانان از لیگ برتر ،وداع کنند.
اگر فوالد ،تراکتور را ببرد و اســتقالل و
سپاهان هم برنده دیدارهای همزمان
باشــند ،آنوقت قرمزهــای تبریز در
لیگ پنجم میشــوند و تنها در حالتی
میتوانند به آسیا برسند که خودشان
رویسکویاولجامحذفیبروند.
سپاهان
بهترینردهممکن:دوم
بدترینردهممکن:پنجم
با جدایی امیرقلعهنویی ،ســپاهان
دوباره به مسیر پیروزی برگشته و بازی
بزرگ این هفته را از شــهرخودرو برده
اســت .حاال این تیم با 48امتیاز در رده
چهارم جدول لیگ دیده میشود .اگر
سپاهاندرهفتهپایانیپیکانراشکست
بدهد ،تراکتور مساوی کند و استقالل
ببازد ،طالییها صاحــب جایگاه دوم
جدول میشوند .این خوشبینانهترین
سناریوبرایاصفهانیهابهشمارمیرود.
اگراینهفتهاستقالحتییکامتیازبه
دست آورد ،سپاهان دیگر شانسی برای
دومشدنندارداماازآنجاییکهتفاضل
گل این تیم بهتر از تراکتور اســت ،آنها
حتی در صورت تساوی تراکتور با بردن
پیکان سوم میشــوند .اگر سپاهان در

درشرایطفعلیبهنظر
میرسد استقالل از
بیشترینشانسبرای
آسیاییشدن برخوردار
است .یک تیم از بین فوالد،
تراکتور و یا سپاهان هم به
اینتیمملحقمیشودو
یکتیمدیگرهمباتوجه
به ماجراهای جام حذفی،
احتماال با ایستادن در رده
چهارم جدول آسیایی
خواهدشد
هفته پایانی مساوی کند و فوالد بازی
همزمان را ببرد ،تیــم اصفهانی به رده
پنجم جدول نیز خواهــد رفت .در این
صورت قهرمانی هیچ تیمــی در جام
حذفی نیز طالییها را نجات نمیدهد.
اگرآنهااینهفتهبازیشانرابابردسپری
کنند و اســتقالل و تراکتور هم برنده
باشند،سپاهاندرجدولچهارممیشود
ودرصورتقهرمانیهرتیمیبهجزنفت
مسجدسلیمان در جام حذفی ،به لیگ
قهرمانانراهپیدامیکند.
فوالدخوزستان
بهترینردهممکن:دوم
بدترینردهممکن:ششم
فوالد نکو با شیب بســیار خوبی در
حال نزدیک شدن به ســهمیه بود اما
در هفتههای گذشته ،دچار تنزل شد.
فوالد 48امتیازیحاالکاربسیارسختی
برای آسیایی شــدن دارد .آنها باید در
دیدار حســاس هفته آخر ،تراکتور را
از پیش رو بردارنــد .در این صورت قرار
گرفتن فوالد بین چهار تیم اول جدول
قطعیمیشود.بااینحالاگرسپاهانو
استقاللهمبرندهباشند،فوالدبهردهای
بهتــر از چهارمی نمیرســد و تنها در
حالتیآسیاییمیشودکهپرسپولیس
یا استقالل جام حذفی را فتح کنند .اگر
فوالد این هفته ببازد و شهرخودرو یک
پیروزی پرگل را جشن بگیرد ،احتمال
سقوط نکو و پســرها به رده ششم نیز
وجودخواهدداشت.

چهره به چهره
بازگشت غیرمنتظره بحران به دروازه پرسپولیس

گوید!
رادو دیگر نه نمی
آریا رهنورد

همه باور کردهاند که بوژیدار رادوشوویچ دیگر
مرد شماره یک دروازه پرسپولیس است اما ظاهرا
خوداو،هنوزچنینچیزیراباورنداردواینروزها،
اصالدرقوارههاییکگلرمطمئنظاهرنمیشود.
اوتاهمینامروز،برایجاییکهامروزدرآنایستاده
جنگیده و همیشه رو به جلو حرکت کرده اما حاال
که به این نقطه رسیده ،انگار دیگر انگیزهای برای
ادامهدادنندارد.رقابتهمیشگیبابیرو،موضوعی
بود که انگیزههای بوژیدار را زنده نگه میداشت.
او به ســختی تمرین میکرد تا نشان بدهد برای
نیمکتنشینی به ایران نیامده است .اوج کار رادو،
در همین فصل رقم خورد .او باالخره توانست بیرو

را به نیمکت بدوزد و آنقدر آماده ظاهر شد که دو
مربی در دو شــرایط زمانی مختلف ،او را به عنوان
سنگربان اصلی تیم انتخاب کنند .او که صاحب
هشتکلینشیتمتوالیدررقابتهایاینفصل
لیگبرتربودوبهشدتآمادهنشانمیداد،ناگهان
در دو هفته گذشته دچار یک لغزش غیرمنتظره
شده است .رادوشــوویچ در جدال هفته گذشته
با ذوب ،یک خروج بســیار بد داشت که در نهایت
مقدمات گل خوردن و شکست تیم را فراهم کرد و
دردیداراینهفتهروبهرویگلگهرسیرجانهم،
دوبارهبهشکلناامیدکنندهایازدروازهبیرونآمد
تاحریفبهگلاولبازیدستپیداکند.بوژیداردر
یکشبکابوسوار،سهگلازحریفپایینجدولی
دریافت کــرد و درون دروازه تیــم قهرمان لیگ،

شباهتی به یک سنگربان جسور و تسلیمنشدنی
نداشت .رادوشوویچ در روزهایی که پشت سر هم
کلینشیت میکرد ،به درستی تاکید داشت که
اینکاررابهتنهاییانجامنمیدهدوهمهمدافعان
تیمبااوشریکهستند.حاالهمنبایداینموضوعرا
نادیدهگرفتکهپسازقهرمانیلیگ،حساسیتو
سختگیریمدافعهایقرمزپوشازگذشتهکمتر
شده اما به هر حال اشتباههای فردی گلر کروات
نیزاینروزهاکامالانکارنشدنیهستند«.خداررو
شکرکهرفتی».ایناظهارنظرصادقانهرادودرمورد
رقیبهمیشگیاشبیرورویآنتنزندهتلویزیون
بود.اوازیکطرفبرایعلیرضاآرزویموفقیتکرد
و از طرفی با یک شوخی زیرکانه ،خوشحالیاش را
از رفتن او به نمایش گذاشــت .با این وجود به نظر
میرسدسفرعلیرضابهبلژیکوبیرقیبماندندر
پرسپولیس،رویآمادگیبوژیدارتاثیرمنفیقابل
توجهی داشته است .او این روزها فرصت داشت تا
ثابتکندکهبهترینگزینهبرایپوشیدنپیراهن
شماره یک در فصل پیش رو خواهد بود اما تکرار

اشتباهها ،شــاید اعضای کادر فنی پرسپولیس را
درمورداینسنگرباندچارتردیدکند.آنهاهمین
حاال هم به دنبال جذب یک گلر هستند و با لغزش
رادو،شایدانتخابمطمئنتریهمانجامبدهند.به
نظرمیرسدفهرستنگرانیهایگلمحمدیبرای
فصل آینده ،هر روز جدیتر و پررنگتر میشود.

او پس از تســاوی پرگل در زمیــن گل گهر ،باید
نگران اشتباههای فردی رادوشوویچ و البته کارت
قرمزهای تمام نشدنی کمال باشد .هر دوی آنها،
از ستارههای پرسپولیس هســتند اما این روزها،
مسئولیتهایشان را به شــکل تمام و کمال در
زمینپیادهنمیکنند.

اتفاق روز
شوربختی بارسا؛ مقصران و راهکارها

سال سقوط ،سال سیاه!

دریافت هشت گل در یک مســابقه ،خاطرهای نیست که
هرگز از ذهن هواداران بارسا پاک شــود .این خاطره ،گوشه
ذهن آنها حک شده و فراموشنشدنی به نظر میرسد .با این
حال شاید نتایجی شبیه به این ،زمانی برای رقم خوردن یک
تغییر در باشگاه باشد .اگر این تغییرات اتفاق نیفتند ،مسی
زودتر از همه بارســا را ترک خواهد کرد .برای از دست دادن
لئو ،چهرههای زیادی باید به طرف درهای خروجی نیوکمپ
هدایت شوند .از کیکه ستین تا بارتمئو و بوسکتس؛ این نتیجه
قربانیان زیادی در بارسا خواهد گرفت.
باشگاهی مثل بارسا ،با شــیوه اداره یک سیرک مدیریت
میشود .اگر این فرضیه را باور ندارید ،کافی است بدانید در
همین باشگاه ،اســطورهای مثل اینیستا در فهرست خروج
قرار گرفت تا جا بــرای مهره جوانی مثل آرتور باز شــود اما
همین آرتور به یووه فروخته شده تا پیانیچ  30ساله به عضویت
باشگاه دربیاید! مدیران باشگاه از مدتها قبل ،بارسلونا را در
بنبست قرار دادهاند .آنها نتوانستند نیمار را حفظ کنند و این
بازیکن ســرانجام با نارضایتی باشگاه را به مقصد پیاسجی

ترک کرد .مدیران ناکام در حفظ ســتاره برزیلی ،به هر دری
زدند تا جانشــین او را پیدا کنند اما هزینه چند صد میلیون
دالری هم کمکشــان نکرد .باشــگاهی مثل بارســا برای
کوتینیو  160میلیون یورو هزینه کــرد تا همین بازیکن در
لباس بایرنمونیخ ،گلهای هفتم و هشتم یک بازی تاریخی
را به بلوگرانــا بزند .جالب اینکه اگر کوتی بــا لباس بایرن به
قهرمانی لیگ قهرمانان برسد ،بارســا باید پنج میلیون یورو
دیگر نیز به حســاب لیورپول واریز کند! اوضاع این باشگاه،
دیگر از این تلختر و در عین حــال ،از این خندهدارتر نخواهد
شد .اوضاع در اطراف باشگاه ،کامال ناآرام است .هواداران تیم
بنرهایی در اطراف نیوکمپ نصب کردهاند تا مدیران و بعضی
از ستارههای بارسا را «مزدور» بنامند و از آنها بخواهند تا تیم
را هرچه زودتر ترک کنند .در میان موج شــدید اعتراضها،
بازیکنی مثل سرجی روبرتو که اتفاقا کاپیتان چهارم تیم هم
هست ،با فراغ بال و خیال آسوده به تعطیالت رفته و سرگرم
تفریح اســت .دمبله هم که با مصدومیتهايش امان بارسا
را بریده ،آماده میشــود تا به تعطیالت برود و با دوستانش

پلیاستیشن بازی کند .این بازیکنها از جنس بارسا نیستند.
این بازیکنها حتی از این نتیجه فاجعهبار شــرم نمیکنند.
آنچه در ذهــن آنها میگــذرد ،زندگی با ســوپرمدلها و
سفرهای الکچری است .آنها بعد از دریافت هشت گل ،قاعدتا
نباید حتی توی صورت هوادارانشان نگاه میکردند.
این شکست همه حقیقت درباره بارسا نیست .آبیاناریها
حتی اگر برنده این بازی میشدند ،باز هم تیم خوبی نداشتند.
در این ماجرا ،نمیتوان فقط یک نفر را مقصر دانست .در این
ماجرا ،نمیتوان فقط یک نفر را متهم به اشتباه کرد .همه چیز
از راس باشگاه شروع میشــود .جایی که بارتمئو و گروهش
پشت ســر هم تصمیمهای غلط گرفتهاند .انتخاب ستین،
آخرین قمار آنها بــود و در نهایت مثل میخ آخــر به تابوت
خودشان کوبیده شد .تیمی که با والورده قهرمان لیگ برتر
میشد و در اروپا هم حداقل تا مراحل پایانی پیش میرفت ،با
ستین همه چیز را از دست داد .آنها از یک وضعیت بد ،به یک
وضعیت بدتر رسیدند .خیلی از مهرههای تیم هم درست به
اندازه بارتمئو مقصر هستند .پیکه در خط دفاعی ،تمرکزش
را از دست داده و دیگر شــبیه یک ستاره نیست .سمدو یکی
از ضعیفترین نمایشهای تاریخ لیــگ قهرمانان را تجربه
کرده ،آلبا دیگر نای دویدن ندارد ،سرخیو بوسکتس به یکی از
کندترین هافبکهای جهان تبدیل شده و لوئیس سوارز ،اصال

زهردار نشان نمیدهد .بارسا باید در این تابستان ،فروشهای
زیادی داشــته باشد .گفته میشــود که این تیم ،به جز پنج
بازیکن دیگر هیچ مهره غیرقابل فروشــی نخواهد داشــت.
شاید این ،تنها راهکار برای خروج آنها از وضعیت فعلی باشد.
برای پایان شوربختی بارسا ،ســه اتفاق مهم باید در این
باشگاه رخ بدهد .اول از همه ،رفتن ريیس و گروهش ضروری
به نظر میرســد .کاتاالنهــا هرگز با ایــن کادر مدیریتی،
خوشــبخت نخواهند شــد .دیگر هیچ امیدی به آنها نیست
و برگزاری انتخابات ،باید در دســتور کار باشگاه قرار بگیرد.
مرحله بعدی ،عوض کردن و پاالیش ترکیب است .بارسا به
تیمی جوان و دونده نیاز دارد .ستارههایی مثل اوپامکانو باید
جذب شوند ،گریزمن باید یک نقش حیاتی در تیم پیدا کند
و نفراتی مثل ریکی پوج و آنســو فاتی که محصول الماسیا
هســتند ،باید نقش پررنگتری در تیم داشته باشند .بارسا
باید به همان فرمولی برگردد کــه یک بار از این تیم ،قهرمان
ســاخته بود .فرمولی که در آن ،تیم روی شانههای الماسیا
استوار بود و به مدرسه فوتبالش تکیه میکرد .سومین مرحله
هم انتخاب یک مربی درجه یک است .کسی مثل پوچتینو،
کومان یا حتی ژاوی که بیایند و تیم را از این مخمصه بزرگ
نجات بدهند .کسانی که برخالف ســتین ،ذهنشان پیش
مزرعه و گاوها نباشد!

