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 ژاپني ها دنبال صرفه جويي 
در هزينه ها

کمیته برگــزاری المپیک توکیــو پیش بینی 
می کند با ساده سازی جنبه های مختلف بازی ها، 
ده ها میلیارد ین صرفه جویی کند. هزینه های اضافی 
از تاخیر بازی ها پیش بینی شــده اما تغییراتی که 
برای مهار هزینه ها اعمال می شود، محدود خواهد 
بود و انتظار نمی رود جایی برای جبران تعویق باشد. 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( و کمیته برگزاری 
المپیک و پارالمپیک توکیو کار روی طرحی را آغاز 
کرده اند که بســیاری از جنبه های رویدادهایی را 
که به دلیل همه گیری ویروس کرونا به سال آینده 
موکول شده، ساده کرده اســت. بودجه بازی های 
توکیو ۱۲ میلیارد دالر بــود اما هزینه های اضافی 
چند صد میلیــارد ینی به دلیل تاخیر مســابقات 
پیش بینی می شود. کمیته برگزاری بازی ها تاکنون 
حدود ۲۰ میلیارد ین پس انداز از کاهش هزینه ها را 
تضمین کرده است. انتظار می رود مبلغ نهایی در 
جلسه IOC اوایل ماه اکتبر )مهرماه( اعالم شود. این 
برنامه وجود دارد حتی مراسم افتتاحیه المپیک هم 
لغو شود. تعداد مقامات بین المللی هم در این بازی ها 
کاهش خواهد یافت اما کمیته برگزاری برنامه ای 
برای کاهش تعداد ورزشــکاران شرکت کننده در 

مسابقات ندارد.
    

پيكان سواران در اروميه
سومین هفته از لیگ برتر والیبال عصر امروز با 
برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف پیگیری 
خواهد شد. در این هفته، تیم والیبال هورسان رامسر 
که هفته گذشته به دلیل صادر نشدن کارت بازی 
بازیکنان تیم شهروند اراک موفق به کسب یک برد 
فنی شد، با قرعه استراحت روبه رو است. همچنین 
شهرداری قزوین نخســتین میزبانی خود را برابر 
آذرباتري ارومیه تجربه مي کند. تیم عجیب شهروند 
اراک هم در این هفته میزبان خاتم اردکان است. اما 
جذاب ترین بازی هفته احتماال در ورامین برگزار 
خواهد شد؛ جایی که شــهرداری ورامین میزبان 
شهداب خواهد بود. فصل گذشته هدایت ورامینی ها 
برعهده عمده غیاثی بود و حاال او باید روی نیمکت 
شهداب بنشیند و در ســالن گلعباسی مقابل تیم 
سابقش قرار بگیرد. ورامینی ها مدافع عنوان قهرمانی 
هستند و شهدابی ها هم یکی از تیم های مدعی لیگ 
امسال به شمار می روند. ســایپایی ها نیز در هفته 
ســوم باید میزبان راهیاب ملل کردستان باشند. 
رویارویی شهرداری ارومیه و پیکان هم همیشه یکی 
از جذاب ترین بازی های لیگ والیبال بوده اســت. 
شهرداری ارومیه با هدایت پیمان اکبری و مشتی 
ستاره دو هفته خیلی خوب را پشت سر گذاشته و 
اصال دلش نمی خواهد که پیکان ترمز موفقیت هایش 
را بکشد. هرچند پیکان با یک شکست و یک پیروزي 
کار سختي برابر شاگردان اکبري دارد. سپاهانی ها هم 
با دو برد حاال باید از هراز آمل میزبانی کنند. سیرجان 

و گنبد هم دیگر حریفان این هفته هستند. 
    

 تمرين تيراندازي 
در بالتكليفي سرمربي

دور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ و تپانچه ایران 
از روز گذشته در سایت آزادی آغاز شد. ملی پوشان 
المپیکی کشورمان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
زیر نظر مربیان تمرینات خود را آغاز کردند. این در 
حالی اســت که هنوز تکلیف قرارداد سرمربی تیم 
ملی تفنگ مشخص نشده است. الهام هاشمی که 
تا المپیک توکیو قرارداد داشت، با تعویق یک ساله 
این بازی ها و پایان قراردادش در نیمه اول مردادماه، 
هنوز با فدراســیون به توافق نرسیده است. وی که 
حدود دو سال است با تیم ملی تفنگ کار می کند، به 
دالیل مختلف هنوز با فدراسیون در خصوص قرارداد 
جدید به توافق نرسیده اما همچنان در تمرینات تیم 
ملی حضور دارد. نکته دیگر اینکه در تیم ملی تپانچه 
هم محسن نصراصفهانی در تمرینات حضور دارد اما 
ماه هاست که از احمد نجفی به عنوان سرمربی تیم 
ملی خبری نیست. هنوز مشخص نیست فدراسیون 
چرا برای المپیک توکیو تکلیف مربیان ملی خود 
را مشــخص نمی کند؟ فدراسیون تیراندازی برای 
بازی های توکیو 6 ســهمیه کسب کرده و احتمال 
افزایش سهمیه ها با توجه به رنکینگ جهانی بعد از 
مسابقات دهلی نو وجود دارد. بهتر است فدراسیون 
تیراندازي هرچه زودتر نســبت به تعیین تکلیف 
سرمربي هاي تیم هاي ملي اقدام کند. چراکه این 
موضوع تاثیر مستقیمي روي تمرکز ملي پوشان به 

خصوص المپیکي ها دارد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ساعاتی پس از شکست غیرمنتظره 
الدحیل روبه روی الشــارجه امارات و 
البته اخراج خبرســاز مهدی بن عطیه 
که او را از نبرد هفته آینده با پرسپولیس 
محروم کرد، یحیی و پسرها باز هم نتیجه 
محبوب شان را به دست آوردند و با یکی 
از همان »یک-هیچ« هــای معروف، 
مســیر رســیدن به صدر جدول گروه 

را به بهترین شکل ممکن طی کردند. 
حاال همان تیمی کــه از دو بازی اولش 
در لیگ قهرمانان فقط یک امتیاز دشت 
کرده بود و بــا انتقادهای زیادی روبه رو 
شده بود، از دو بازی با حریف عربستانی 
6 امتیاز گرفته و فعــال بدون رقیب، در 
باالترین رده جدول گروه دیده می شود. 
پشت سر پرسپولیس هفت امتیازی، 
التعاون و الدحیل با 6 امتیاز ایستاده اند و 
الشارجه نیز با چهار امتیاز، هنوز از صعود 

به مرحله بعدی ناامید نیســت. فاصله 
نزدیک امتیاز ها، یک زنگ خطر جدی 
برای قرمزها به شمار می رود. چراکه کار 
صعود حتی پس از این دو برد هم تمام 
نشده و حتی این احتمال وجود دارد که 
صدرنشــین امروز، در پایان دیدارهای 
گروه در آخرین رده جدول چهار تیمی 
دیده شــود. پس رقابت هنــوز در اوج 
هیجان و جذابیت ادامه پیدا خواهد کرد. 
پرسپولیس حاال به اندازه یک پیروزی، 

با قطعــی کردن صعــودش به مرحله 
بعدی فاصله دارد. اگر آنها دوشنبه شب 
از الدحیل انتقام بگیرند و رفقای رامین 
رضاییان را شکست بدهند، به طور حتم 
راهی مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان خواهند شد. پرسپولیس با دو 
پیروزی نیز به صورت قطعی سرگروه 
خواهد شد اما شاید حتی چهار امتیاز 
نیز برای سرگروهی این تیم کافی به نظر 
برسد. البته در نهایت با توجه به برخورد 

این تیم با حریفی از گروه النصر و السد، 
یک رقیب بسیار سرسخت در مرحله 
بعدی انتظار پرسپولیس را می کشد اما 
آنها می خواهند مرحلــه گروهی را در 
بهترین حالت ممکن و در باالترین رده 

پشت سر بگذارند.
آن چه در دومین نبرد پرسپولیس 
با التعاون در لیگ قهرمانان آسیا بیشتر 
از هر چیز دیگری جلب توجه می کرد، 
عوض شــدن ترکیب اصلی این تیم 
بــود. موضوعی که شــاید حتی برای 
مهره های حریف نیز غافلگیرکننده به 
نظر می رسید. ســرمربی تازه وارد تیم 
عربســتانی، وقت زیادی برای آنالیز 
کردن تیم یحیی نداشــت و احتماال 
تنها مســابقه قبلی را برای رسیدن به 
شــناخت کافی از این تیم مدنظر قرار 
داده بود امــا تیم گل محمــدی با دو 
تغییر به زمین آمــد. تغییراتی که به 
نظر، بیشتر برای استراحت دادن به دو 
مهره اصلی در نظر گرفته شده بودند. 
در قلب دفاع، ســیدجالل حسینی به 
جای کنعانی زادگان به زمین رفت و در 
میانه میدان نیز کمال کامیابی نیا جای 
احمد نوراللهی را گرفت. پرسپولیس 
حتی با اســتراحت دادن به دو بازیکن 
اصلی قبل از نبرد دشــوار با الدحیل، 
باز هم کم اشــتباه و دقیق نشان داد و 
باز هم همه امتیازهای بــازی را از آن 
خودش کرد. بسته نگه داشتن دروازه 
در دومین جدال پیاپی، نشان می دهد 
که آنها کارشــان را به درســتی انجام 
داده انــد. این بار عالوه بر درخشــش 
تکراری تازه واردهایی مثل حامد لک 
و میالد ســرلک، ورودی هــای دیگر 
پرسپولیس مثل سعید آقایی، عیسی 
آل کثیر و احســان پهلوان هم نمایش 
خوبی داشتند و رگه هایی از پیشرفت 
را در زمین مسابقه به نمایش درآوردند. 
پرسپولیس یحیی شاید گل های زیادی 
به ثمر نرســاند اما با همیــن روش، 
می تواند در آســیا حرف های زیادی 

برای گفتن داشته باشد.
پس از رسیدن به تنها »یک امتیاز« 

از دو بازی اول در لیگ قهرمانان، صعود 
پرسپولیس تا حدودی »غیرممکن« 
به نظر می رسید و حاال صعود نکردن 
برای این تیم، نزدیــک به غیرممکن 
است. با این حال دو بازی بعدی می تواند 
چیزهای زیادی را تغییر بدهد و قرمزها 
اصال نباید خیال آســوده ای داشــته 
باشند. این تیم برای ادامه درخشش در 
لیگ قهرمانان، باید قدر موقعیت های 
گل زنی را کمی بهتــر بداند و در حفظ 
توپ لحظات پایانی نیــز، کمی بهتر 
شــود. آنها در آخرین دقایــق بازی با 
التعاون، بارها توپ را لو دادند و به جای 
کشتن جریان بازی، شــرایط را برای 
حمله های تیم حریــف مهیا کردند. 
مهم ترین ویژگی پرسپولیس یحیی، 
وابسته نبودن به نفرات مختلف است. 
این تیم نه با جدایــی علیپور و ترابی و 
نه حتی با نیمکت نشــینی نوراللهی، 
دچار فروپاشی نشد و همان نقشه های 
همیشگی را به خوبی در زمین به اجرا 
درآورد. شــاید نداشــتن سوپراستار 
تعیین کننــده در زمیــن در رقابت با 
تیم هــای بزرگ تــر و پرمهره تر برای 
پرسپولیس کمی دردسرساز شود اما 
سرخ ها درست مثل یک تیم می برند 
و تک تک تصمیم ها را نیز مثل یک تیم 
می گیرند. آنها یک تیم واقعی هستند 
و با این روحیه، کنار زدن شان از لیگ 
قهرمانان برای هر حریفی بسیار سخت 

خواهد بود.

پرسپولیس و صدرنشینی، یک داستان آشنا

تنها در خانه! 

اتفاق روز

چهره به چهره

استفاده از حداقل گل ها برای رسیدن به حداکثر امتیازها؛ این همان کاری است که پرسپولیسی ها این اواخر در انجام 
دادنش به درجه »استادی« رسیده اند. شاید این تیم خیلی جذاب و شورانگیز بازی نکند و شاید در زدن گل کمی مشکل 

داشته باشد اما به هر حال راه برنده شدن را پیدا می کند و به نتایج دلخواهش می رسد. تیمی که در پایان اولین دیدار مرحله 
گروهی قعرنشین شده بود، حاال در باالترین رده جدول گروه ایستاده و مدعی سرگروهی به شمار می رود. آنها به لطف 6 
امتیازی که از رقیب عربستانی شان گرفته اند، قبل از پایان ماراتن جذاب مرحله گروهی، چهره متفاوتی را پس از شروع 

کرونا در آسیا از خودشان به نمایش گذاشته اند.

پیراهن ســوم این فصل باشــگاه ولوورهمپتون، آخرین 
تالش این باشگاه برای شبیه تر شدن به تیم ملی پرتغال بود. 
چراکه رنگ این لباس، درست از همان رنگ های لباس تیم 
ملی الهام گرفته شده اســت. آنها این سال ها در لیگ برتر به 
»تیم پرتغالی ها« مشهور شده اند و حاال با این لباس ها، این 
شهرت را صاحب دالیل مســتحکم تری کرده اند. وولوز در 
همین تابستان، روی نگاهش به جذب نفرات پرتغالی تاکید 
ویژه ای داشت. آنها توته گومز را از باشگاه استوریل پرتغال به 
خدمت گرفتند و فابیو سیلوا را نیز از پورتو جذب کردند. این 

تیم ویتینیا را نیز به صورت قرضی از باشگاه پورتو در عضویت 
خودش قرار داد. به جز این ســه بازیکن، وولوز پرتغالی های 
پرشمار دیگری هم دارد. پدرو نتو، روبن نوس، دنیلی پدونسه، 
روی پاتریشیو، دیگو جوتا، ژواوو موتینیو و روبن ویناگره، سایر 
ستاره های پرتغالی باشگاه ولوورهمپتون به شمار می روند. 
در حقیقت این باشگاه ۱۰ بازیکن پرتغالی دارد و با توجه به 
حضور دو برزیلی، در حقیقت زبان ۱۲ بازیکن این باشــگاه 
پرتغالی است و بعید به نظر می رسد در رختکن ولوورهمپتون، 
کسی »انگلیسی« حرف بزند. حتی بسیاری از تیم ها در لیگ 
پرتغال هم تا این اندازه بازیکــن پرتغالی ندارند! دلیل عالقه 
ویژه این باشگاه به جذب بازیکنانی با این ملیت، حضور یک 
مربی پرتغالی روی نیمکت است. نونو اسپریتو سانتو از زمان 
پیوستن به باشــگاه ولوورهمپتون، اصرار عجیبی به جذب 

بازیکنان هموطنش داشته اســت. اصراری که البته تا امروز 
برای ولووز بســیار نتیجه بخش بوده و شرایط ایده آلی برای 

این باشگاه به وجود آورده است.
پروژه نونو در ولوورهمپتون، پروژه جذابی به نظر می رسد. 
این مربی پیش از این در والنســیا و پورتو هم ثابت کرده بود که 
چه ذهن زیبا و چه نقشه های جاه طلبانه ای دارد. قبل از او، مربی 
هموطنش ژوزه مورینیو نیز در بهترین سال های کاری عادت 
داشت تا ستاره های هموطن را برای باشگاه های مختلفی که در 
آنها کار می کند، بخرد. عادتی که ظاهرا در بین مربیان پرتغالی، 
خیلی جدی به نظر می رسد. نونو در سال ۲۰۱7 در حالی سرمربی 
گرگ ها شد که این باشگاه در رقابت های چمپیونشیپ یا همان 
سطح دوم فوتبال انگلیس فعالیت می کرد. در حالی که 6 سال 
از آخرین حضور این تیم در لیگ برتر می گذشت، نونو توانست 

رویای صعود به لیگ برتر را برای آنها محقق کند. از همان روز به 
بعد حرکت ولووز همواره حرکتی رو به جلو بوده است. محبوبیت 
او در این منطقه حاال به اندازه ای زیاد به نظر می رسد که دانشگاه 
وولورهمپتون مدرک دکتری افتخاری را نیز به این مربی تقدیم 
کرده است. وولوز به کمک روحیه پرتغالی، فصل گذشته به جمع 
هشت تیم برتر لیگ اروپا نیز راه پیدا کرد و فصل درخشانی را پشت 
سر گذاشت. حاال باشــگاه برای روحیه دادن به او، پرتغالی های 
بیشتری خریده و حتی رنگ لباس سوم باشگاه را به رنگ لباس 
تیم ملی پرتغال درآورده است. تنها کار دیگری که مدیران باشگاه 
وولوز می توانند برای سرمربی شان انجام بدهند، خرید کریستیانو 
رونالدو خواهد بود! آن وقت دیگر می توان ادعا کرد که تیم ملی 
پرتغال به سطح باشگاهی آمده و به عنوان یک تیم ملی، در لیگ 

برتر با باشگاه های مختلف رقابت می کند.

آریا طاری

حجم خبرها در مورد استقالل، هر روز آنقدر 
زیاد است که اگر بازیکن چنین تیمی باشید، 
به ندرت می توانید روی نتیجه گرفتن تمرکز 
کنید. با این حال مجید نامجومطلق که خودش 
یکی از بهترین مهره های تاریخ استقالل بوده، 
تالش کرده تا تیمش را به لحاظ روحی مهیای 
دو نبرد سرنوشت ســاز کند. حتی یک لغزش 
در مسابقه امشب، می تواند آخرین امیدهای 
اســتقالل برای رســیدن به دور حذفی لیگ 
قهرمانان را نابود کند. آنها برای رسیدن به دور 
بعدی، باید زمین مسابقه امشب را با پیروزی 

ترک کنند.
نتایج دو مسابقه االهلی عربستان و الشرطه 
عراق در دو بازی گذشته مرحله گروهی، اصال 
به نفع استقالل نبوده است. یک بازی با برتری 
تیم عربستانی به پایان رسید و دیدار بعدی را 
نماینده عراق برد تا اوضاع اســتقالل برای رد 
شــدن از این مرحله، کمی نگران کننده شود. 
االهلی در بازی اول با گل زنی مارکو مارین که 
زمانی برای چلسی به میدان می رفت، حریف را 
شکست داد و الشرطه نیز در دیدار برگشت، با 
حداقل اختالف برنده شد. حاال استقالل با یک 

بازی کم تر، ســه امتیاز با الشرطه و پنج امتیاز 
با االهلی فاصله دارد. به نظر می رســد تنها راه 
نجات آبی ها در دو دیدار باقی مانده از مرحله 
گروهی، رسیدن به یک پیروزی و یک تساوی 
باشــد. هرچند که آنها با سه امتیاز هم شانس 
صعود دارند اما در این صورت، سرنوشت شان 
به اما و اگرهای زیــادی گره خواهد خورد. اگر 
استقالل برنده جدال امشب باشد، با الشرطه 
هم امتیاز می شــود و با تفاضل گل بهتر به رده 
دوم جدول گــروه می رســد. در این صورت 
استقالل با بردن بازی پایانی، سرگروه می شود 
و با تساوی روبه روی االهلی نیز صعودش را به 
عنوان تیم دوم قطعی خواهد کرد. آنها تنها در 
صورتی می توانند با یک پیروزی و یک شکست 
راهی دور بعد شوند که بردشان با تفاضل گل 

بسیار خوبی رقم خورده باشد.
اســتقاللی ها استراحت نســبتا مناسبی 
برای این مسابقه داشته اند. اگر الوحده از لیگ 
قهرمانان کنار نکشــیده بود، آبی ها تا قبل از 
مسابقه امشــب باید دو بازی را روبه روی این 
تیم پشت ســر می گذاشــتند اما حاال آبی ها 
با اســتراحت کافی، برای این جــدال آماده 
می شوند. الشــرطه عراق در همین مدت، دو 
مسابقه را پشت سر گذاشته و طبیعتا به لحاظ 

بدنی، بیشتر از استقالل تحت فشار قرار دارد. 
به همین خاطر، سرمربی این تیم، برنامه ریزی 
لیگ قهرمانان را به خاطر استراحت بیشتر، به 
سود اســتقاللی ها می داند. یکی از اتفاق های 
مثبت در اســتقالل بــرای نبرد امشــب، در 
دســترس بودن داریوش شــجاعیان پس از 

مدت ها خواهد بود. 
داریوش پس از یک شروع درخشان در این 
فصل، با پارگی رباط روبه رو شد و پس از خارج 
شدن نامش از فهرســت، دیگر تا پایان فصل 
نتوانست برای استقالل به میدان برود. باشگاه 
بعد از ماجراهای کرونا تالش زیادی برای اضافه 
کردن داریوش به فهرســت انجام داد اما این 
اتفاق در نهایت ممکن نشد. با این حال نام این 
بازیکن در فهرســت نفرات آسیایی استقالل 
دیده می شــود و حاال او دوباره می تواند برای 
این تیم به میدان برود. نگرانی بزرگ باشــگاه 
اما غیبت دو مهره کلیدی در این مسابقه است. 
شــیخ دیاباته همچنان در اردوی اســتقالل 
حاضر نشــده و حتی تهدید به فسخ قرارداد با 

استقالل کرده است. 
از آن جایی که مدیران باشگاه با قاطعیت از 
ماندن شیخ خبر می دهند، هواداران حق دارند 
نگران وضعیت این ســتاره باشند! به هر حال 
شیخ در نبرد امشب غایب است و زوج قائدی 
و ارسالن مطهری، دوباره در خط حمله شکل 
خواهد گرفت. دومین غایب کلیدی استقالل 
برابر الشــرطه، علی کریمی اســت. هافبک 
فوق العاده ای که ظاهرا باالخره راضی شده تا 

در قطر آبی ها را همراهی کند اما پروســه اخذ 
ویزا برای این بازیکن، کمی بیش از حد طول 

کشیده است.
سرمربی الشرطه عراق، رسما اعالم کرده 
که برابر استقالل به یک »تساوی« نیاز دارد. 
این جمله، موضع باشــگاه عراقی را در مورد 
این مســابقه کامال روشــن می کند. آنها یک 
مساوی می خواهند و احتماال از همان دقایق 
ابتدایی با رویکــردی دفاعی به زمین خواهند 
رفت. این اتفــاق خیلی هم خبــر بدی برای 
استقالل محسوب نمی شود. چراکه آنها معموال 
رو به روی تیم های با دفاع فشرده، خوب بازی 
می کنند و اگر خط دفاعی شــان تحت فشار 
قرار نگیرد، به خوبی نبض بــازی را تصاحب 
می کنند. با ایــن حال تالش الشــرطه برای 
مساوی گرفتن از یک جهت دیگر برای آبی ها 

خطرناک خواهد بود. اگر آنها به گل دست پیدا 
کنند و یا اگر بازی با همان تســاوی بدون گل 
به دقایق پایانی نزدیک شــود، حریف عراقی 
وقت بسیار زیادی را تلف خواهد کرد و استرس 
شاگردان نامجومطلق بیشتر و بیشتر خواهد 
شد. فوتبال ایران این اواخر نه در رده ملی و نه 
در رده باشگاهی، تقابل های موفقیت آمیزی 
با عراقی ها نداشته اســت. اما شاید این طلسم 
چند ساله این بار توسط پسران آبی در معرض 
نابودی قرار بگیرد. در فصل رفت و آمد دائمی 
مربیان، تمرکز روی یــک هدف خاص کمی 
سخت به نظر می رسد اما اســتقاللی ها برای 
ماندن در این تورنمنــت، زمان و انتخاب های 
زیادی ندارنــد. برنده شــدن، مهم ترین راه 
پیش روی آنها برای عبور از همه نگرانی های 

آسیایی است.

یک تیم ملی در لیگ برتر انگلیس

گرگ های پرتغالی! 

استقالل-الشرطه؛ جایی برای لغزش نیست

تک حذفی زودرس! 

پرسپولیس حاال به اندازه 
یک پیروزی، با قطعی 

کردن صعودش به مرحله 
بعدی فاصله دارد. اگر آنها 

دوشنبه شب از الدحیل 
انتقام بگیرند و رفقای رامین 
رضاییان را شکست بدهند، 

به طور حتم راهی مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان خواهند شد
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