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 حضور در المپيك 
با تجربه هيجان مسابقه

آرمینا صادقیان بانوی تیرانداز المپیکی کشورمان 
در خصوص اردوها و مســابقات تیراندازان، عنوان 
داشــت:»در دو ماه گذشــته تمرینات فشرده ای 
در مجارستان و کرواسی داشــتیم، همچنین در 
مســابقات قهرمانی اروپا به عنوان مهمان حضور 
یافتیم و در جام جهانی کرواسی شرکت کردیم. این 
مسابقات کمک زیادی به ما کرد به خصوص اینکه 
یک  سال از مسابقات دور بودیم و توانستیم دوباره 
هیجان مسابقه را تجربه کنیم و این موضوع کمک 
می کند تا با آمادگی کامل در المپیک حاضر شویم.« 
وی در ادامه افزود:»خوشبختانه سطح اردوها باال 
بود و رکوردهایی که شایستگی آن را داشتیم ثبت 
کردیم. از الهام هاشمی که برای برگزاری این اردو  
تالش زیادی کرد، تشکر می کنم. حضور او کمک 
زیادی کرد تا رکورد ها را ارتقا دهیم.« بانوی تیرانداز 
کشورمان در خصوص میزان آمادگی خود، تصریح 
کرد:»چون زمان کمی تا آغاز بازی های المپیک باقی 
مانده در باالترین ســطح آمادگی هستیم و هر روز 
بهتر می شویم و روز المپیک به آمادگی صددرصدی 

می رسیم و بهترین نتیجه را کسب می کنیم .« 
    

 دو بازي دوستانه 
براي دختران بسكتبال

فریده شــجاعی نایب رییس بانوان فدراسیون 
بســکتبال درخصوص دیدارهای دوســتانه تیم 
ملی بســکتبال بانوان، گفت:»بنا به درخواســت 
سرمربی تیم ملی، با کشورهای قرقیزستان و اردن 
صحبت های ضمنی برای برگزاری بازی دوستانه 
داشته ایم. قرار است با موافقت قرقیزستان و اردن، 
یا تیم ملی آن کشورها به ایران بیایند یا ما با جذب 
اسپانسر به آن کشورها سفر کنیم. به هر حال تالش 
می کنیم دو بازی دوستانه تا آغاز مسابقات کاپ آسیا 
داشته باشیم. مسابقات کاپ آسیا دویژن B نیمه دوم 
آبان در اردن برگزار می شود و تاکنون هشت تیم برای 
شرکت در این تورنمنت اعالم آمادگی کرده اند.« او در 
مورد اردوهای آینده تیم ملی بانوان افزود:»نخستین 
اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور 20 نفر از 29 
تیرماه به مدت سه روز برگزار می شود که در مراحل 

بعدی اردو نیز تعداد بازیکنان کاهش می یابد.« 
    

وضعيت واليبال ايران در رسانه  لهستاني
تیم ملــی والیبال ایــران در حالي بــا هدایت 
والدیمیر آلکنو آماده حضور در المپیک مي شــود 
که اخیرا با حواشي  زیادي از جمله صحبت هاي تند 
فرهاد قائمي مواجه شده است. صحبت هاي قائمي 
در رسانه هاي مختلف والیبال بازتاب داشت و حتي 
رسانه های روســی از آن به عنوان »رسوایی« یاد 
کردند. همچنین سایت sport لهستان در گزارشی 
به شرح وضعیت تیم ملی والیبال ایران پرداخت و 
نوشت:»ایران در آستانه بازی های المپیک توکیو 
دچار مشکل جدی شده اســت. صحبت های تند 
قائمی باعث شد که بین او و آلکنو درگیری به وجود 
آید. جو تیم ایران در آستانه المپیک بسیار متشنج 
است. درگیری قائمی با آلکنو در حالی است که تیم 
ملی والیبال ایران در گروه لهستان قرار دارد. بازیکن 
ایرانی، مربی را »عروسک خیمه شب بازی« خواند و 
آلکنو را متهم کرد که فقط به پول اهمیت می دهد.« 
البته لهســتاني سابقه شــروع جنگ رواني پیش 
از مسابقه با ایران را داشــته اند. لهستان و ایران در 

المپیک توکیو همگروه هستند. 
    

کاروان ۷۷۷ نفری چين در توکيو!
کمیته ملی المپیک چین اعالم کرد که کاروان 
۷۷۷ نفری را به بازی های المپیک توکیو اعزام می کند 
که بزرگ ترین کاروان اعزامی آنها به بازی هایی بوده 
که در کشورهای دیگر برگزار می شود. از میان ۷۷۷ 
نفر، ۴۳۱ نفر را ورزشــکاران تشکیل می دهند که 
شامل 29۸ ورزشکار زن و ۱۳۳ مرد هستند. تعداد 
ورزشــکاران چینی در المپیک توکیو نسبت به دو 
المپیک قبلی افزایش داشــته اســت. در المپیک 
20۱2 لندن ۳9۶ ورزشکار و در المپیک 20۱۶ ریو 
۴۱۶ ورزشکار از چین شرکت کردند. در این کاروان 
۷۷۷ نفره چین، ۳0۷ نفر به عنوان مربی، سرپرست، 
پزشــک و ۳9 نفر به عنوان همراه حضــور دارند. 
جوان ترین ورزشــکار چین ۱۴ ساله و مسن ترین 
آن ۵2 ساله است. میانگین سن این تیم 2۵.۴ سال 
است. چین در المپیک ریو بعد از آمریکا و بریتانیا با 2۶ 

طال، ۱۸ نقره و 2۶ برنز سوم شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

آخرین دربی این فصل فوتبال 
ایران هم باالخره برگزار شد و دو 
تیم در پایان 120 دقیقه به تساوی 
بدون گل رســیدند. استقالل و 
پرسپولیس تقریبا در همه دقایق 
بازی، تالش چندانی برای رسیدن به 
گل انجام ندادند و یک نبرد کم اتفاق 
را پشت سر گذاشتند. نبردی که در 
نهایت به سود آبی ها به پایان رسید 
تا استقاللی ها برای دومین سال 
متوالی، پرسپولیس را در پنالتی ها 
شکست بدهند. این مسابقه اما 
به لحاظ فنــی، اصال چیز خاصی 
نداشت و در همه دقایق، به شدت 

کسل کننده به نظر می رسید.
    

بازنده، ما بودیم
باید اعتراف کرد کــه بازنده واقعی 
دربی، هوادارانی بودند که ۱20 دقیقه 
به تماشای این نبرد نشستند. مسابقه ای 
که سرشــار از احتیاط بود و عمال هیچ 
طراوت خاصی نداشت. به نظر می رسید 
دو تیم از همان دقایق ابتدایی مسابقه، 
تنها به این فکــر می کردند که کار را به 
تساوی بکشانند. شاید اگر داور در همان 
ثانیه های ابتدایی پرسپولیس و استقالل 
را به زدن پنالتی دعوت می کرد، دو تیم 
بدون هیچ دردســری می پذیرفتند و 
مسابقه همان جا تمام می شد. البته که 
یحیی و فرهــاد، قبال دربی های خوبی 
هم داشــته اند اما این مســابقه بدون 
هیچ شکی، یکی از بدترین دربی های 
این چند ســال فوتبال ایران محسوب 

می شد.

 یحیی در نقش ساوت گیت
ظاهرا گرت ساوت گیت، مهم ترین 
الگوی مربیگــری یحیی گل محمدی 
اســت. اتفاقاتی که در فینال یورو برای 
سرمربی انگلیسی ها رخ داده بود، حاال 
برای یحیی تکرار شده است. جدا از اینکه 
نفرات تعویضی هر دو نفر پنالتی از دست 
داده اند، سپردن پنالتی حساس پنجم به 
یک بازیکن جوان تصمیمی انتقادبرانگیز 
از ســوی این دو مربی به شمار می رود. 
یحیی و ساوت گیت هرکدام در دوران 
بازی یک پنالتی حساس و تعیین کننده 
در نیمه نهایی جام ملت هــا را خراب 
کرده ند و انگار هرچه تالش می کنند، 
نمی توانند از کابــوس پنالتی ها فاصله 
بگیرند. گل محمدی نسبت به رقیب، 
ســتاره های بیشــتری را در زمین در 
اختیار داشت اما تیم او مسابقه را بدون 

حتی »یک شوت درون چارچوب« به 
پایان رســاند. اتالف وقت حامد لک در 
دقایقی از این مسابقه هم در نوع خودش 

حیرت آور به نظر می رسید.
دست به جیب، مثل فرهاد

فرهاد مجیدی پس از پایان شهرآورد، 
دوباره دست به جیب شد و به ستاره های 
تیم پاداش داد. قبال گفته می شد مجیدی 
این هزینه ها را از جیب خودش می پردازد 
اما او حاال به این نکته اشــاره کرده که 
تعدادی از دوستانش، این پاداش ها را به 
تیم پرداخت می کنند. به هر حال فرهاد 
فعال عالوه بر ســرمربیگری، در نقش 
مدیریت باشگاه نیز قرار گرفته و مجبور 
است همه کارها را به تنهایی انجام بدهد. 
او البته با جمله »من به اینا نمی بازم« یک 
کری تند و تیز هم برای پرسپولیسی ها 
خوانده است. هرچند که تیم او حدود ۶0 

روز قبل در شــهرآورد روبه روی همین 
پرسپولیس شکست خورد.

این دو صحنه جنجالی
شــهرآورد جام حذفــی، دو صحنه 
بحث برانگیز داوری داشت که با واکنش 
پرسپولیسی ها روبه رو شده  است. اولین 
صحنه به دقیقه ۱۴ مسابقه برمی گردد. 
جایی که ارســالن مطهری با یک پرش 
بلند، یک ضربه محکم به فرشاد فرجی 
زد. تعدادی از کارشناسان داوری اعتقاد 
دارند که این صحنه، اخراج مســتقیم 
داشته است اما گروه داوری حتی کارت 
زرد را هم برای مطهری در نظر نگرفتند. 
صحنه جنجالی بعدی به پنالتی مهدی 
عبدی مربوط می شود. قرمزها معتقدند 
در این صحنه، پای سیدحسین حسینی 
روی خط قرار نداشته و گروه داوری باید 
دستور تکرار این صحنه را صادر می کرده. 
یحیی و کادرش نیز در پایان بازی نسبت 

به این دو صحنه معترض بودند.
عیسی در نقش اوساگونا

مهاجم محبوب سرخ ها در این دربی، 
خاطره مهاجم منفور سابق این باشگاه 
را زنده کرد. عیسی که صاحب بهترین 
موقعیت گل زنی در این نبرد شــده و 
توپ را به تیر دروازه کوبیده بود، پنالتی 
بسیار ناامیدکننده ای را به طرف دروازه 
استقالل فرستاد. ضربه او با اختالف از 
باالی دروازه بیرون رفت تا سرخ ها در این 
جدال در آستانه شکست قرار بگیرند. به 
نظر می رسد مصدومیت، روی عملکرد 
عیسی در این مسابقه تاثیر چشمگیری 
داشته است. زننده تنها گل دربی قبلی، 
حاال یکی از مقصران جدی شکســت 

قرمزها در این دربی به شمار می رود.
سیدحسین، از مرگ تا زندگی

مهــار آخریــن پنالتــی حریف، 
سیدحسین حسینی را در قامت قهرمان 
این مســابقه قرار داد. او همیشــه گلر 

پنالتی گیری بوده و حاال با این مهارت، به 
کمک تیمش آمده است. در شروع فصل، 
هرگز به نظر نمی رســید سیدحسین 
بتواند گلری مثل مظاهری را برای چند 
هفته متوالی نیمکت نشین کند اما حاال 
فرهاد آنقدر به حسینی اعتماد دارد که او 
را حتی برای دربی فیکس کرده است. تا 
همین چند ماه پیش، به نظر می رسید 
دوران حضور سیدحسین در استقالل 
دیگر تمام شده اما حاال حسینی، دوباره 
جایگاه از دست رفته اش را در استقالل 

پس گرفته است.
فغانی، اهمیت یک نام بزرگ

شاید قضاوت فغانی در دربی، کامال 
بی نقص نبوده باشــد اما حــاال دیگر 
اهمیت انتخاب یک نام بــزرگ برای 
چنین مسابقه ای آشکار به نظر می رسد. 
انتخاب داوری با این رزومه فوق العاده، 
در جریان بازی تنش را به حداقل رساند 
و شــرایطی را به وجود آورد که یکی از 
کم اعتراض ترین دربی های این سال ها 
سپری شد. بدون تردید حضور فغانی 
در هفته های پایانی این فصل نیز برای 

فوتبال ایران مفید خواهد بود.

هفت نکته درباره دربی پایتخت

چشم های بازنده ما

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

سوپرتیم اصطالحی است که در بسکتبال ان.بی.ای به کار برده 
می شود. اصطالحی در توصیف تیم هایی که به صورت همزمان، 
چند ستاره بزرگ را در اختیار دارند. برای مثال همین حاال تیم 
بروکلین نتس با حضور همزمان کوین دورنت، کایری اروینگ و 
جیمز هاردن، یک سوپرتیم است. اگر بخواهیم در دنیای فوتبال 
چنین تیمی پیدا کنیم، باید به ســراغ پی اس جی در فصل تازه 
برویم. تیمی که هر روز یک ســتاره جدید را به ترکیبش اضافه 
می کند. با این همه مهره درخشان، آنها در پایان این فصل با هیچ 

چیز به جز قهرمانی در اروپا راضی نخواهند شد.
یک پنجره با پنج خرید

درست در روزهایی که بسیاری از تیم های بزرگ حتی قادر به 
انجام یک خرید هم نیستند و حتی باشگاه هایی مثل رئال مادرید 
پشت سر هم بازیکن می فروشند، پی اس جی بدون کوچک ترین 
مشکل مالی، هر روز یک خرید تازه به فهرستش اضافه می کند. 
اولین خرید این فصل آنها دنیلو پریرا از باشگاه پورتو بود که برای 

جذبش ۱۶ میلیون یورو پرداخت کردند. تیم فرانسوی سپس به 
سراغ جورجینیو واینالدوم رفت و این بازیکن را در حالی که با بارسا 
توافق کرده بود، با حقوق »دو برابر« نسبت به پیشنهاد کاتاالن ها 
در اختیار گرفت. آنها برای جذب اشرف حکیمی از رئال مادرید 
نیز ۶0 میلیون یورو هزینه کردند اما اشرف، تنها بازیکنی نبود که 
این فصل از رئال به خدمت گرفتند. پاریسی ها به سراغ سرخیو 
راموس رفتند و کاپیتان مادریدی ها را نیز جذب کردند. این تیم 
فوق کهکشانی حتی با همین خریدها نیز راضی نشد و جیجو 
دوناروما را نیز به خدمت گرفت. برنده عنوان بهترین بازیکن یورو 
2020، از مدت ها قبل با این تیم به توافق رسیده بود و سرانجام با 
حضور در پاریس، قراردادش را با این باشگاه امضا کرد. حاال تیم 
فرانسوی در همه نقاط زمین، ستاره های فوق العاده ای در اختیار 
دارد. با این همه مهره، آنهــا اصلی ترین مدعی برای بردن لیگ 
قهرمانان در این فصل به شمار می روند. پاریس حاال یک سوپرتیم 
تمام عیار است. تیمی که ثابت می کند پروژه »کهکشانی« ها تنها 

مربوط به رئال مادرید نبوده است.
هنوز تمام نشده است! 

پی اس جی همین حاال هم، یک ترکیب استثنایی را در اختیار 
دارد اما به نظر می رسد روند خریدهای این تیم در همین تابستان، 
هنوز به پایان نرسیده اند. پوچ از کیفیت مائورو ایکاردی و مویزه 
کین در نوک خط حمله راضی نیست و این احتمال وجود دارد که 

باشگاه به سراغ خرید یک مهاجم نوک دیگر هم برود. البته یک 
احتمال دیگر هم وجود دارد و آن، این است که مائوریتسیو تیمش 
را با سیستم سه پنج دو به زمین بفرستد. اگر این اتفاق رخ بدهد، 
دیگر نیازی به یک مهاجم دیگر نیست و تیم با حضور همزمان 
امباپه و نیمار، به زمین مسابقه قدم می گذارد. عمق ترکیب این 
باشگاه برای فصل جدید، حیرت آور به نظر می رسد. آنها دوناروما 
را روی خط دروازه در اختیــار دارند. مارکینیوش، کیمپمبه و 
سرخیو راموس، سه مدافع این باشگاه هستند. اشرف حکیمی 
و خوان برنات به عنوان وینگ بک و وراتی و جورجینیو واینالدوم 
در کنار دی ماریا در خط هافبک این تیم به میدان می روند. جلوتر 
از همه نفرات دیگر هم نیمار و امباپه دیده می شــوند. این تیم 
ذخیره های فوق العاده ای مثل ایکاردی، سارابیا، دراکسلر، آندر 
هررا، رافینیا، پاردس، پریرا، کورزاوا، دیالو و کرر را نیز در اختیار 
دارد. در حقیقت ترکیب ذخیره های پی اس جی، از ترکیب اصلی 

بسیاری از تیم ها ایده آل تر به نظر می رسد! 
کار بزرگ، جلوی کیلیان را بگیر

تیم فرانســوی، یک ماموریت مهم برای تابستان هم دارد و 
آن، جلوگیری از جدایی کیلیان ام باپه است. بازیکنی که چندین 
بار قصدش برای ترک باشــگاه را با مدیران پی اس جی در میان 
گذاشته است. به نظر می رسد دیر یا زود، این اتفاق رخ می دهد اما 
مالکان پاریس تالش می کنند حداقل این انتقال در پنجره بعدی 

انجام شود. آنها البته در تالش جدی برای راضی کردن امباپه نیز 
هستند. دو سال قبل، نیمار در یک قدمی ترک تیم قرار داشت اما 
سرانجام راضی شد و قرارداد تازه ای با تیم امضا کرد. حاال ممکن 
است همین اتفاق برای کیلیان ام باپه نیز رخ بدهد و او در نهایت 

در پاریس ماندگار شود.
فیرپلی مالی، محو شده است

نایب قهرمان فصل گذشته لیگ فرانســه در حالی چنین 
هزینه های سفت و ســختی انجام داده که قوانین فیرپلی مالی 
در سال های اخیر، دست بسیاری از تیم ها را بسته اند. ظاهرا این 
قوانین اصال در مورد تیم فرانسوی صدق نمی کند. خیلی ها باور 
دارند ایستادن آنها پشت یوفا برای مقابله با طرح سوپرلیگ اروپا، 
موجب شده پی اس جی مقابل بازی جوانمردانه مالی، ایمن شود 

و هیچ خطری را در این مورد احساس نکند.
پوچ و یک چالش تاریخی

اولین فصل حضور پوچتینو در پاریس، اصال موفقیت آمیز نبود. 
او نه در لیگ فرانسه قهرمان شد و نه توانست تیمش را به فینال 
اروپا برساند. حاال این یک چالش تاریخی برای این مربی به شمار 
می رود. او هرگز سرمربی یک تیم پرستاره نبوده اما حاال انبوهی از 
ستاره های مختلف را در اختیار دارد. فشار انتظارها در این فصل 
از این مربی به شدت باال خواهد بود. کافی است او فصل را خوب 

شروع نکند تا خیلی زود، جایش را به یک مربی دیگر بدهد. 

»بدترین زمان ممکن برای مرگ، وسط یک 
تورنمنت فوتبالی اســت. وقتــی یک تورنمنت 
فوتبالی تمام می شــود، می توانید مرگ را هم در 
آغوش بکشید«. این جمله از زبان مردی روایت 
شــده که خودش تنها چند روز پس از پایان یورو 
2020 درگذشت. مردی که خبر بیماری اش را 
دوســتان قدیمی اش در مجله فیلم داده بودند و 
به نظر می رسید این اواخر، دیگر امید چندانی به 
بهبودش وجود نداشــت. دکتر حمیدرضا صدر، 
یکی از بهترین مفسران فوتبال در ایران به شمار 
می رفت. چراکه عادت نداشــت فوتبال را در یک 
مشــت عدد و رقم خالصه کند، چراکه فوتبال را 
تنها در قاب تاکتیک های انعطاف ناپذیر نمی دید 
و با روایت هایی که داشــت، همیشه فوتبال را به 
زندگی تشــبیه می کرد. شــور و حرارت او وقت 
صحبت کردن از فوتبال، فراموش نشدنی به نظر 

می رسید. او در سال های پایانی زندگی اش برای 
معالجه بــه آمریکا رفت و البتــه تصمیم گرفت 
زمان بیشتری را با دخترش سپری کند. او حتی 
تا همیــن اواخر هم ویدئوهایی زیــادی در حال 
تماشای لیگ قهرمانان از خودش منتشر می کرد 
اما وقتی عمال هیچ مطلب یا نوشــته ای در مورد 
یورو روی صفحه اش به اشــتراک نگذاشــت، به 
نظر می رســید اوضاع دیگر اصال عادی نیست. 
یورو 2020، آخرین تورنمنت فوتبالی مردی بود 
که حاال چشم هایش را برای همیشه بسته است. 
چهره محبوب کارشناس فوتبال در تلویزیون که 
با حرکت همیشگی دست ها و شوقش وقت حرف 
زدن از فوتبال، یه یاد آورده خواهد شــد. او جدا از 
همه تالیفات غیرفوتبالی اش که گاهی جایزه ادبی 
هم برده بودند، چند کتاب درخشــان در زمینه 
فوتبال نوشت. روزی روزگاری فوتبال و پسری روی 

سکوها، دو اثر جذاب و دوست داشتنی دکتر صدر 
در حوزه فوتبال به شمار می روند که خوانندگان 
بسیار زیادی داشــته اند. او در مبارزه دشوارش با 
سرطان شکست خورد اما جالب اینجاست که هرگز 
هیچ صحبتی در مورد بیماری، با دنبال کنندگان 
صفحه های اجتماعی اش در میان نگذاشــت. او 
هرگز نمی خواست که برای خودش ترحم بخرد و 
دوست نداشت مردم او را با چیزی بجز فوتبال به یاد 
بیاورند. دوست داشتیم دکتر صدر، برای سال های 
بیشــتری با همان جذابیت همیشگی از فوتبال 
حرف بزند. دوست داشتیم او تورنمنت های فوتبالی 
بیشتری را تماشا کند و درباره شان بنویسد. فوتبال 
اما حاال یک چهره دوست داشــتنی را از دســت 
داده اســت. چهره ای که عادت داشت همه چیز 
را از دریچه فوتبال و هنر ببیند. برای رفتن دکتر 
صدر، هنوز خیلی زود بود. مرگ اما درست شبیه 

یک گل خورده در آخرین ثانیه های یک مسابقه 
فوتبال اســت. آن چنان بی رحمانه آوار می شود 
که زبان بند می آید. آن چنان تلخ از راه می رســد 
که راه نفس را می بندد. دکتر صدر یک بار در یک 
گفت وگوی تلویزیونی، جمله  جالبی از وودی آلن 

را نقل کرده بود. 
جمله ای که از نمایشــنامه ای بــه نام مرگ 
از همین کارگردان و نویســنده مطــرح آماده 

بــود: »کاش وقتی مــرگ از راه می رســد، من 
آن جا نباشــم!« کاش وقتی مــرگ راهش را به 
طرف تان کج کــرد، آن جا نبودیــد دکتر. کاش 
توی یک اســتادیوم، مشــغول تماشای فوتبال 
بودیــد. کاش پای صفحه تلویزیــون، از هیجان 
یک مســابقه باال و پایین می پریدید. کاش هنوز 
 بودید و بــا روایت های تان به فوتبــال جذابیت 

بیشتری می بخشیدید.

غوغای ناصر در بازار نقل و انتقاالت

سوپرتيم!

سوگنامه ای برای یک مرد دوست داشتنی

کاش وقتی مرگ از راه رسيد، آن جا نبوديد دکتر! 

باید اعتراف کرد که بازنده 
واقعی دربی، هوادارانی 

بودند که 120 دقیقه به 
تماشای این نبرد نشستند. 

مسابقه ای که سرشار از 
احتیاط بود و عمال هیچ 
طراوت خاصی نداشت. 
به نظر می رسید دو تیم 
از همان دقایق ابتدایی 

مسابقه، تنها به این فکر 
می کردند که کار را به 

تساوی بکشانند
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