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المپيكبرگزارميشود

اعــام برنامه هاي المپيك توكيو و ارســال 
نامه رســمي IOC بــه كميته ملــي المپيك 
مبني بر برگزاري قطعــي اين رقابت ها، بهترين 
خبري بــود كه مي توانســت ورزشــكارهاي 
المپيكي را خوشــحال كند. ورزشــكاراني كه 
ماه هاست به خاطر شــيوع كرونا خانه نشيني را 
به جان خريده اند و حاال در انتظار مجوز ســتاد 
مقابله با كرونا هســتند كه با آغاز شدن اردوي 
تيم هاي شــان خود را براي المپيك يا مسابقات 
گزينشي المپيك آماده كنند. طبق اعام كميته 
بين المللي المپيك، ايــن رقابت ها از اول مرداد 
1400 با كم ترين تغيير نســبت به برنامه قبلي 
آغاز خواهد شــد. كاروان ايران تا االن موفق به 
كسب 52 سهميه المپيك شــده است و هنوز 
رشته هاي زيادي هستند كه بايد خود را به كاروان 
برســانند. به عنوان مثال ســهميه هاي كشتي 
آزاد و فرنگي هنوز تكميل نشــده و شاگردان بنا 
و محمــدي بايد براي اين ســهميه ها بجنگند. 
يا در وزنه برداري هنوز هيچ تصميمي از ســوي 
فدراســيون جهاني مبني بر توزيع ســهميه ها 
اعام نشده تا وزنه برداران در باتكليفي باشند. 
اگر كرونايي وجود نداشــت، روز گذشته شاهد 
مراسم افتتاحيه المپيك بوديم و از امروز هم رسما 
رقابت ها آغاز مي شد. اما حاال ورزشكاران بايد يك 
سال بيشتر منتظر اين تورنمنت بمانند. المپيكي 
كه توماس باخ رييس كميته بين المللي المپيك 
از آن به عنوان المپيك اميد، مقاومت و همبستگي 
ياد كرده است. در اين ميان درست در روزي كه 
المپيك 2020 بايد برگزار مي شــد، مسئوالن 
برگزاری مسابقات با انتشار يك ويديو »يك سال تا 
المپيك« را جشن گرفتند. اين ويديو راس ساعت 
20، يعني زمان آغاز مراسم افتتاحيه در استاديوم 
ملی المپيك به نمايش درآمد و در آن پيام هايي 
براي حمايت از همه ورزشكاران با هدف شركت 
در المپيك سال آينده ديده مي شد. چهره اصلی 
اين ويدئو ورزشــكاری به نــام »ريكاكو ايكی« 
بانوی شناگر 20 ساله ژاپنی است. شناگري كه 
با بيماری لوسمی يا همان سرطان خون دسته و 
پنجه نرم می كند، پيام صميمانه ای را به اشتراک 
گذاشــته و در پيامش از همه دعوت می كند تا 
گامی به جلو تا زمــان افتتاحيه بازی ها بردارند. 
ريكاكو ايكی دسامبر 2019 و پس از 10 ماه كه 
تحت مراقب و درمان قرار داشت، از بيمارستان 
مرخص شد و در 17 مارس 2020 برای نخستين 
بار پس از 406 روز دوباره به آب زد. اين شــناگر 
سابقه كسب 6 طا و دو نقره در بازی های آسيايی 
2018 را دارد؛ بازی هايی كه به عنوان ستاره آن 
نيز معرفی شــد. همچنين تست كردن مشعل 
المپيك كه اوايل فروردين به ژاپن رســيده بود، 
يكي ديگر از كارهايي بود كه مسئوالن برگزاري 
مســابقات انجام دادند. با اين حــال كرونا هنوز 
هست و پيش بيني ها از آينده قطعي نخواهد بود. 
بايد ديد كرونا دنيا را از تماشاي المپيك محروم 
مي كند يا اين مسابقات در توكيو تنور ورزش را 

دوباره گرم مي كند.
     

کيانوشنقرهاشراميخواهد
به جز ســعيد محمدپور و نواب نصيرشال، 
ديگر وزنه بردار ايرانی كه بعــد از المپيك لندن 
به دليل دوپينگ رقبايش توانســته مدال خود 
را خوشــرنگ تر كند، كيانوش رســتمی است. 
كيانوش كــه در المپيك 2012 در دســته 85 
كيلوگرم وزنه می زد، با ايســتادن در رده سوم، 
مدال برنز را بــر گردن آويخت، اما در بررســی 
مجدد نمونه های دوپينــگ وزنه برداران در اين 
المپيك، او صاحــب مدال نقره شــد. با حذف 
وزنه بردار روس، ادرين زلينســكی از لهســتان 
دررده نخست و كيانوش رســتمی در رده دوم 
قرار گرفت و مدال او از برنز به نقره تبديل شــد. 
اين اتفاق توسط فدراسيون جهانی وزنه برداری 
پيگيری می شــود تا در اولين فرصت مدال نقره 
به رســتمی اهدا شــود. البته IOC از رستمی 
خواســته مدال برنز خود را تحويل دهد تا مدال 
نقره احتماال در يكی از مســابقات بين المللی به 
او اهدا شود. كيانوش كه طای المپيك ريو را هم 
در كارنامه دارد، حاال با يك طا و يك نقره يكی از 
پرافتخارترين ورزشكاران ايران در تاريخ المپيك 
به شمار می رود و حتی اين شــانس را دارد كه با 
مدال آوری در توكيو به پرافتخارترين ورزشكار 

ايرانی تبديل شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

يــن  ا اســتقال نمی بــرد و 
انكارنشــدنی ترين حقيقــت ايــن 
روزهای باشگاه است. آنها اين بار برابر 
نساجی متوقف شــدند. همان تيمی 
كه ســرمربی اش اعام كرده بود با هر 
نتيجه ای در پايان بازی، خوشحال است. 

استقال مقابل نساجی، موقعيت های 
بسيار زيادی را هدر داد. ميليچ و قائدی 
دو فرصت استثنايی را از دست دادند و 
شيخ دياباته تنها گل تيم را از روی نقطه 
پنالتی وارد دروازه حريف شمالی كرد. 
عادت فرهاد و تيمش در اين مسابقه نيز 
ترک نشد. آنها عادت كرده اند كه گل اول 
مسابقه را به ثمر برسانند اما گل تساوی 

را از حريف دريافت كنند و برتری شان را 
به همين راحتی از دست بدهند. تصور 
می شد پيروزی هفته گذشته برابر نفت، 
اين تيم را در مسير بردن قرار بدهد اما 
ظاهرا آن نتيجه هم، چيزی بيشــتر از 
يك اتفاق نبود. تيمی كه در خانه قابليت 
شكست نساجی قائمشــهر را نداشته 
باشد، ســخت می تواند به روياهايش 

وفادار بماند. تيمی كه به همين سادگی 
امتياز از دست می دهد، خيلی سخت 
می تواند اميدوار به رســيدن به ليگ 
قهرمانان آسيا باشد. استقال اين فصل 
را با بزرگ ترين روياهای ممكن شروع 
كرد. از بــردن ليگ تا پيــش رفتن در 
آســيا و قهرمانی جام حذفــی و پايان 
دادن به ســلطه رقيب در فوتبال ايران. 

تاش هايی كه البته اصا موفقيت آميز 
نبودند. از دست دادن قهرمانی و دشوار 
شدن مســئوليت صعود به رقابت های 
فصل آينده ليگ قهرمانــان، اين بار از 
چند سال گذشته سخت تر نيز هست. 
چراكه آبی ها اين بار حتی در مقطعی از 
فصل، صدرنشين ليگ برتر هم بوده اند 
و كيفيتی باالتر از ســاير رقبا داشتند. 
شايد از لحاظ رتبه در جدول رده بندی 
ليگ برتر، اين يكی از بدترين فصل های 
تاريخ استقال نباشد اما از نظر ميانگين 
امتياز، آنها در شــرايط فعلــی يكی از 
نااميدكننده ترين فصل های باشگاه در 
همه ادوار ليگ برتر را سپری می كنند. 
اين يــك پايــان تلخ برای اســتقال 

اميدواركننده ليگ نوزدهم است.
استقال در 25 مسابقه اين فصل، 
فقط 42 امتياز به دست آورده است. در 
حقيقت ميانگين اين تيم 1.68 امتياز به 
ازای هر مسابقه است. جالب است بدانيد 
اين باشگاه تنها در سه فصل، آماری بدتر 
از اين داشته است. استقالی ها در ليگ 
چهاردهم، صاحب 1.56 امتياز به ازای 
هر بازی شدند، در ليگ هفتم به ميانگين 
1.26 امتياز رسيدند و در ليگ برتر دوم 
نيز به ازای هر مسابقه به طور ميانگين 
1.23 امتياز داشتند. در حقيقت باشگاه 
تنها در اين سه فصل، آماری بدتر از اين 
فصل را تجربه كرده بــود. قرار گرفتن 
در يكی از چهار فصــل نااميدكننده به 
لحاظ امتيازگيری، فرهاد و پســرها را 
با انبوهی از واكنش های منفی روبه رو 
كرده است. اين تيم همين حاال خوب 
بازی نمی كند و هيچ نشانه روشنی برای 
»آينده« نيز ندارد. هيچ كس نمی تواند 
مطمئن باشــد كه در ادامه اين پروژه، 
همه چيز تغيير می كند و استقال به 
تيم باشــكوه تری در ليگ برتر تبديل 
می شود. استقال در ليگ برتر، هرگز 
فصل را با ميانگين بيشــتر از دو امتياز 
به ازای هر بازی به پايان نرسانده است. 
بهترين ميانگين امتيازی آنها به ليگ 
دوازدهم برمی گردد. جايی كه فرهاد به 
عنوان مهاجم برای تيم قلعه نويی بازی 
می كرد و استقال به ميانگين درخشان 
1.97 امتياز در هر مسابقه دست يافت. 

آنها در ليگ های سوم و پنجم صاحب 
1.96 امتياز در هر مســابقه شدند و در 
ليگ های يازدهــم و چهاردهم نيز به 
ترتيب 1.94 و 1.93 امتياز را به صورت 
ميانگين از هر نبرد به دســت آوردند. 
البته كه در اين فصل، فرهاد و تيمش با 
چالش های زيادی روبه رو شدند اما بايد 
بپذيريم كه اين فرم از استقال، شباهتی 
به يك تيم اميدواركننده ندارد. اين تيم 
متخصص از دست دادن پيروزی است 
و سفت و محكم، به سه امتياز هر بازی 

نمی چسبد.
اين فصل اســتقال را می توان در 
همان دقايق پايانی نيمــه اول بازی با 
نســاجی خاصه كرد. تيمی كه همه 
كار می كند تا به گل برسد اما ظرف چند 
هفته، همه چيز را بــه حيرت آورترين 
شــكل ممكن به باد می دهــد. ضربه 
ميری شايد مهم ترين لحظه در دوران 
ورزشی اين فوتباليست باشد اما برای 
استقال ليگ نوزدهم، تنها يك سكانس 
تلخ ديگر است. تيمی كه ظاهرا به اين 
ســهل انگاری ها خو گرفتــه و حتی از 
نبوغ مهره های حريف هم رنج می كشد. 
فرهاد و تيمش هنوز پنج مسابقه در پيش 
دارند تا شايد، روند امتيازگيری شان را 
بهبود ببخشند و ميانگين بهتری برای 
خودشان رقم بزنند. آن وقت شايد آسيا 
هم در دسترس باشــد و اين فصل، به 
نااميدكننده ترين شــكل ممكن برای 

آنها تمام نشود.

آمار نشان می دهند این یکی از چهار فصل ضعیف استقالل است

امتیازنگیرها!

اتفاق روز 

سوژه روز

از شروع لیگ برتر پانزدهم به بعد، استقالل هرگز به لحاظ امتیازگیری تا این اندازه دچار مشکل نبوده است. تیمی که انگار 
همه راه ها را برای نبردن آزمایش می کند و حتی به قیمت خوردن یک گل خارق العاده، از پیروزی فاصله می گیرد. هیچ کس 

نمی تواند باور کند این همان تیم استراماچونی است که هر هفته، رقبا را غافلگیر می کرد و همیشه چیزهای تازه ای برای عرضه 
داشت. آمار نشان می دهد که از لحاظ امتیازگیری، این یکی از چهار فصل ضعیف و ناامیدکننده باشگاه استقالل در تاریخ لیگ 

برتر است. اگر آنها به همین روند ادامه بدهند، خیلی زود با سهمیه آسیا نیز خداحافظی خواهند کرد.

دو سال قبل در چنين روزهايی بود كه فوتبال 
ايران با يك خبر بسيار هيجان انگيز روبه رو شد. 
عليرضا جهانبخش رســما به ليگ برتر انگليس 
ملحق شد تا گرانقيمت ترين قرارداد تاريخ فوتبال 
ايران به امضا برسد و ركورد نقل و انتقاالت باشگاه 
برايتون نيز شكسته شود. عليرضا مسير فوتبالی اش 
را با شيب بسيار خوبی طی كرده بود. او از داماش 
رشت به ان.ای.سی نايمخن در ليگ هلند رفت. 
با اين تيم به دســته پايين تر سقوط كرد و دوباره 
به سطح اول ليگ هلند برگشت. به باشگاه آلكمار 
رفت و در لباس اين تيم، آقای گل فوتبال هلند شد 
و در ادامه مسير پيشرفت فوق العاده اش، به يكی 
از بهترين و رقابتی ترين ليگ های دنيا پيوست. 
برای عليرضا، آرزوهای بزرگی داشــتيم. تصور 

می كرديم او می تواند سال ها پس از آندو، يك دوره 
درخشان ديگر برای ايرانی ها در انگليس رقم بزند 
و حتی از تيموريان هم بهتر باشد. تصور می كرديم 
او در برايتون اوج می گيرد و اين فرصت را به دست 
می آورد كه برای تيم محبوبش منچستريونايتد 
بازی كند. طبيعی بود كه او در شروع، كار راحتی 
نداشته باشد. عليرضا زحمت زيادی كشيد تا به 
تركيب اصلی تيم برسد اما مصدوميت و همچنين 
برگزاری جام ملت های آسيا همزمان با برگزاری 
ليگ جزيره، كار را برای اين ستاره دشوار كرد. در 
پايان فصل، مرد اول نيمكت برايتون بركنار شد و 
گراهام پاتر به جای او روی نيمكت نشســت. اين 
اتفاق در نگاه اول خوشحال كننده بود. چراكه پاتر 
سابقه كار با سامان قدوس را داشت و به شناختی 

نسبی از استعدادهای ايرانی رسيده بود. با اين حال 
پاتر هرگز به جهانبخش چراغ ســبز نشان نداد. 
عليرضا در معدود تجربه های بازی برای اين باشگاه 
در اين فصل، عالی ظاهر شد و در دو بازی متوالی 
روبه روی بورنموث و چلسی برای تيمش گل زنی 
كرد. پس از آن قيچی استثنايی روبه روی چلسی، 
همه انتظار داشتند اين بازيكن ديگر به تركيب ثابت 
تيم برسد اما پاتر، عاقه ای به سبك فوتبال اين 
بازيكن نداشت و سرانجام او را در فهرست فروش 
قرار داد. نام علی جهان حاال در ليست خروجی های 
برايتون ديده می شود اما ماجراجويی های اروپايی 

او، هنوز هم تمام نشده است.
هيچ كس نمی داند عليرضا چه مقصدی را برای 
ادامه فوتبالش در نظر دارد اما همه می دانند كه او 
اهل تسليم  شدن و درجا زدن نيست. هلند، مقصد 
محتمل تری برای اين ستاره به نظر می رسد. به 
ويژه حاال كه آژاكسی ها نيز حكيم زياش را از دست 
داده اند و به شدت در جســت وجوی يك وينگر 

هستند. اين احتمال هم وجود دارد كه جهانبخش 
به ليگ های ديگری در فوتبال اروپا ملحق شود. 
آمار او در برايتون اميدواركننده نيست اما رزومه 
اين بازيكن، هنوز قابل اعتنا به نظر می رسد. او بايد 
خيلی زود، دوباره نسخه ايده آلی از خودش بسازد. 
او بايد خيلی زود، نشــان بدهد كه قرار گرفتنش 
در فهرست فروش، يك اشــتباه بزرگ از سوی 

پاتر بوده است. عليرضا هنوز هم می تواند در يك 
ليگ معتبر به ميدان برود و شانس پيوستن به يك 
باشگاه بزرگ را داشته باشد. بازی برای برايتون، او 
را به هدفش نرســاند اما تجربه ای مفيد برای اين 
ســتاره بود. بازيكنی كه حاال تشنه فوتبال  بازی 
كردن است و ديگر دوست ندارد روی نيمكت هيچ 

باشگاهی ديده شود.

آریا رهنورد

اگر به خبرهــای روز فوتبال ايران دقت كنيــد، دراگان 
اسكوچيچ را همه جا می بينيد. كرونا نه جلوی سفر اين مربی 
به ايران را گرفت و نه مانع رفتن او از شهری به شهر ديگر برای 
تماشای بازی ها از نزديك شد. او همه جا هست، با همه مربی ها 
ديدار می كند، با همه نشست می گذارد و تا جايی كه می تواند 
بازی ها را هم از نزديك می بيند. با اين حجم از فعاليت دراگان 
اســكوچيچ، ديگر فراموش كرده ايم تيم ملی يك روز توسط 
مردی هدايت می شده كه به جز »همايش بانكی« و »قرارداد 
اسپانسری« به هيچ بهانه ديگری به سفر بين شهرهای ايران 

نمی پرداخت!
در اين كه مسئوليت هدايت تيم ملی ايران كمی از دراگان 
اسكوچيچ بزرگ تر است، شكی نيست. در اينكه رزومه او آنقدر 
هم قابل توجه نبوده، شكی نيســت. با اين حال در يك مورد 
ديگر هم اطمينان صددرصدی وجــود دارد و آن »انگيزه« 

اين مربی برای كار كردن و ســاختن يك تيم خوب است. اگر 
مارک ويلموتس بی تفاوت بود، اســكو هرگز اين خاصيت را 
ندارد. بی تفاوتی ويلموتس را تقريبا از همان فهرســت اولش 
فهميديم. وقتی همه نفرات دعوت شــده بــه آخرين اردوی 
كارلوس كی روش، ناگهان از ســوی اين مربــی به تيم ملی 
فراخوانده شــدند. اگر قرار بود باز هم همــان نفرات در تيم 
ملی بازی كنند، پس ديگر طبيعتا »دســتيار ايرانی« به كار 
او نمی آمد. او حتی گاف های ســرمربی قبلــی را هم اصاح 
نكرد و تنها به »كپی-پيست« ليست های سی كيو پرداخت. 
دراگان اما از اين جنس نيست. او نيامده كه از اين تيم »پول« 
دربياورد. او نيامده كه برود با متمم قرارداد، دست به شكايت 
بزند. او نيامده كه هر از گاهی غيب شــود و شرط بازگشت را 
دريافت پول در تركيه عنوان كند. او نيامده دعوا راه بيندازد، 
خبرنگار كتك بزند، باند درست كند، برنامه تلويزيونی بخرد و 
امپراتوری مالی خودش را خلق كند. اسكوچيچ اين پروژه را 
جدی گرفته، همه تمركزش را روی آن گذاشته و از سفر رفتن 
در ايام كرونا هم نمی ترســد. او مربی پروازی نيست، هوش و 
حواسش را در كشورش جا نگذاشته و با جديت تمام، ليگ برتر 
را زير نظر دارد. او دائما در مرخصی نيست و تنها چند روز قبل 
از بازی های مهم به ايران سفر نمی كند. بايد بپذيريم كه همه 
اين نشانه ها اميدواركننده هستند. بايد بپذيريم كه همه اين 

نشانه ها می توانند از شروع يك دوران جديد و جذاب در تيم 
ملی حكايت كنند. اگر اسكوچيچ در سايه انفعال فدراسيون راه 
و رسم همان مربيان قبلی را در پيش نگيرد، اگر تغيير كند و 
دلسرد شود و اگر قيد ماجراجويی و سختكوشی را بزند، اوضاع 

دوباره نامطلوب خواهد شد.
اسكوچيچ به محض انتخاب شدن به عنوان سرمربی تيم 
ملی، راهی سفرهای خارجی شد تا با همه لژيونرها ديدار كند. 
اين ماقات اهميت بســيار زيادی برای ستاره های شاغل در 
ليگ های خارجی داشت. چراكه درست پس از اين ديدارها، 
ادبيات آنها در مورد اين مربی تغييــر كرد. دراگان در جريان 
همين سفرها، اعتماد مردان كليدی تيم ملی را به دست آورد. 
او اما تصميم نداشت تنها روی لژيونرها زوم كند. اين مربی در 
بازگشت به ايران پس از تعطيلی ليگ برتر، بازی ها را از نزديك 
زير نظر گرفت. شايد اگر هر مربی خارجی ديگری بود، بهانه 
می آورد و قيد تماشای بازی ها را می زد اما او حتی به پايتخت 
نيز بســنده نكرد و خيلی زود راهی شهرهای ديگر شد. اسكو 
همين هفته در اصفهان بود تا مسابقه تيم های سپاهان و نفت 
آبادان را تماشا كند. مسابقه ای كه خودش در نيم فصل اول، 
بخشــی از آن بود. مرد كروات اين اواخر با سرمربی سپاهان 
جلسه گذاشته، در تمرين نساجی حاضر شده، با سرمربی تيم 
ملی اميد ديدار كرده، به كمپ اختصاصی باشگاه تراكتورسازی 

رفته و چند مسابقه از استقال و پرسپوليس را نيز تماشا كرده 
اســت. اين حجم از فعاليت در يك بازه زمانی كوتاه، نشــان 
می دهد كه ليگ برتر هم سهم بســيار زيادی در فهرست او 
خواهد داشت. اســكو نه كيفيت ليگ را زير سوال می برد، نه 
به مربيان ايرانی توهين می كند، نه لژيونر شدن را تنها شرط 
پوشيدن پيراهن تيم ملی می داند و نه ايده ای راديكالي در مورد 
تعطيلی ليگ برتر می دهد. او تنها روی پروژه خودش تمركز 
دارد و اين موضوع، يك كمك بزرگ بــرای دوری تيم ملی از 
فضای تنش خواهد بود. مرد كروات به خوبی می داند كه برای 
موفق شدن به يك فضای مثبت نياز دارد و برای ساختن اين 

فضا، دست به هر كاری می زند.
ماموريت دراگان در شروع دوران كاری، به مراتب سخت تر 
از ماموريت مربيان خارجی سابق تيم ملی در آغاز كار است. 
چراكه او خيلی زود چند مســابقه سرنوشت ساز را پشت سر 
خواهد گذاشت. جدال هايی كه ممكن است فرصت رسيدن به 
جام جهانی را از تيم ملی بگيرند. بدتر از همه، بازی كردن بدون 
»تماشاگر« و شايد حتی به ميدان رفتن در يك كشور بی طرف 
است. اوضاع به شــكل »غيرعادی« سخت و نفس گير به نظر 
می رسد اما شايد همين دشواری، كليدی برای باال رفتن انگيزه 
تيم اسكو باشد. تيمی كه حتی يك فرصت كوچك برای اشتباه 

كردن هم ندارد. تيمی كه روی لبه پرتگاه متولد شده است.

نام علی جهان حاال در لیست خروجی های برایتون دیده می شود

نيمکتیکهنمیخواستيم!

سرمربی پرجنب و جوش تیم ملی

اسکو،لتسگو!

تیمی که در خانه قابلیت 
شکست نساجی قائمشهر 

را نداشته باشد، سخت 
می تواند به رویاهایش 
وفادار بماند. تیمی که 

به همین سادگی امتیاز 
از دست می دهد، خیلی 

سخت می تواند امیدوار به 
رسیدن به لیگ قهرمانان 
آسیا باشد. استقالل این 

فصل را با بزرگ ترین 
رویاهای ممکن شروع کرد
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