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 تايمز گزارش داد، 
ژاپن تكذيب كرد

با وجود اصــرار كميته بين المللــي المپيك و 
همين طور مقامات ژاپن بر برگزار شدن المپيك، 
هر از چندگاهي خبرهايي مبني بر لغو اين مسابقات 
منتشر مي شــود تا ورزشــكاران انتظار حضور در 
المپيك را با شوك هاي بســيار پشت سر بگذارند. 
اين بار روزنامه تايمز انگليس در گزارشــی مدعی 
شد حاكمان كشــور ژاپن به طور خصوصی به اين 
نتيجه رســيده اند كه بازی های المپيك به دليل 
شيوع ويروس كرونا بايد لغو شود و تمركز آنها برای 
گرفتن نخستين ميزبانی در دسترس يعنی المپيك 
۲۰۳۲ است. اين خبر به نقل از يكی از اعضای ائتالف 
حاكم ژاپن كه نامش عنوان نشده، در روزنامه تايمز 
منتشر شده است. اين منبع آگاه به روزنامه تايمز 
گفت:»هيچ كس نمی خواهد اولين نفری باشد كه 
اين خبر را اعالم می كند اما اتفاق نظر بر اين است كه 
انجام آن )المپيك( بسيار دشوار است. شخصا فكر 
نمی كنم اين بازی ها برگزار شود.« اين در حالي است 
كه روز گذشته ژاپن گزارش تايمز را تكذيب و تاكيد 
كرد كه المپيك طبق برنامه مرداد سال آينده برگزار 
مي شود. ژاپن تعهد خود را برای ميزبانی المپيك 
توكيو امسال ۲ برابر كرد و گزارش احتمال لغو اين 
بازی ها را رد كرد. مانابو ساكای معاون وزير منشی 
كابينه در يك كنفرانس مطبوعاتی گفت:»ما اين 
گزارش را به وضوح انكار خواهيــم كرد.« كميته 
برگزاری بازی های توكيو نيز گزارش تايمز را طي 
بيانيه اي تكذيب كرد و يك منبع توكيو ۲۰۲۰ به 
رويترز گفت:»بسيار نااميدكننده است كه ببينيم 
تايمز در حال ســاخت چنين داســتانی شبيه به 
روزنامه های غيرمعتبر اســت.« يوشيهيده سوگا 
نخست وزير ژاپن روز جمعه به پارلمان ملی گفت 
كه دولت ژاپن در تالش است تا المپيك توكيو را با 
خيال راحت برگزار كند و با همكاری اداره شــهر و 
كميته بين المللی المپيك آماده سازی خود را برای 

مسابقات ادامه می دهد.
    

 سالح اماني 
به المپيكي هاي تپانچه! 

جــواد فروغــی تيرانــداز المپيكــی ايران 
درخصوص شــرايط تمرينی اش گفت:»تقريبا 
هر روز هفته را درگير تمرين هستيم. دو روز در 
هفته هم كه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرين 
می كنيم. مدتی هم است كه روزهای زوج قبل از 
شروع كالس تيراندازی تمرين يوگا داريم . تقريبا 
هر روز تمرين داريم و انســجام اردوها بهتر شده 
اســت.« او درباره تعويض ســالحش با توجه به 
قول فدراســيون در خصوص به روز كردن سالح 
دو المپين تپانچه، گفت: »فدراســيون دو سالح 
خريــده و به صــورت امانی به من و رســتميان 
داده است. سالحی كه قرار بود شركت اشتاير با 
تخفيف باال و تقريبا به صــورت هديه به ما بدهد 
هنوز برای ما نگرفتند، ما رفت و آمدی با اتريش 
نداريم و پروازی هم نيست. اردويی هم به سمت 
اتريش و آلمان نداريم پس دسترسی هم به سالح  
خودمان نخواهيم داشــت. اســلحه ای توسط 
فدراسيون خريداری شده و در اختيار ما قرار داده 
شده است. اين اسلحه ها برای فدراسيون است.« 

    
 آلكنو طبق برنامه در ايران

در حالي كه به تازگي عنوان شــد والديمير 
آلكنو، سرمربي تيم ملي قرار نيست فروردين به 
ايران بيايد و اين ملي پوشان هستند كه براي اردو 
راهي روسيه مي شوند، دبير فدراسيون از حضور 
آلكنو در ايران خبر داد. ميالد تقوي گفت:»اين 
خبرها شايعه است. برنامه هيچ تغييری نداشته 
و هفــت فروردين ماه اوليــن اردوی تيم ملی با 
حضور دســتياران ايرانی آغاز می شــود. اواخر 
فروردين كه آلكنو وارد ايران می شــود، ۱۰ روز 
ديگر با حضور آلكنو اردو خواهيم داشــت. پس 
از آن پيش از آغاز رقابت هــای ليگ ملت ها نيز 
يك اردوی چند روزه در كازان روســيه برگزار 
خواهد شد.« وی درباره حضور دستياران ايرانی 
الكنو گفت:»در حال حاضــر تندروان، اكبری، 
محمدی راد و ســعيد رضايــی بازی ها را رصد 
می كنند. اين چهار نفــر اطالعات ليگ را مورد 
بررســی قرار می دهند. هنوز دو دستيار ايرانی 
مشخص نشده است اما اين اتفاق رخ خواهد داد 
و آلكنو تنها يك دســتيار خارجی و دو دستيار 

ايرانی در كنار خود خواهد داشت.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

اگــر تحميل كردن يك شكســت 
سنگين به تراكتورسازی در استاديوم 
يادگار قبل از دوران استراماچونی برای 
استقاللی ها دور از ذهن به نظر می رسيد، 
حاال اين باشــگاه توانسته برای دومين 
فصل متوالــی اين اتفــاق را رقم بزند. 
آنها بــرای تحقير كــردن تراكتور در 
خانه اش، حتی به يــك مربی خارجی 
نياز نداشته اند و توانســته اند اين كار 

را با محمود فكری هــم انجام بدهند. 
استقالل تا پايان هفته يازدهم، خودش 
را در جايگاه اصلی ترين مدعی قهرمانی 
تثبيت كرده اســت. اين تيم تا اينجای 
فصل در 6 مسابقه برنده بوده و تنها در 
يك بازی با شكست روبه رو شده است. 
پس از باخت برابر فــوالد در هفته دوم، 
استقالل ديگر هيچ مســابقه ای را به 
عنوان تيم بازنده ترك نكرده است. در 
فاز هجومی، تنها سپاهان آمار بهتری 
نسبت به اســتقالل دارد. سپاهان در 

اين فصــل ۱7 گل به ثمر رســانده و 
استقاللی ها توانسته اند ۱6 بار توپ را از 
خط دروازه رقبا عبور بدهند. در حقيقت 
اين تيم تقريبا بــه ازای هر بازی در اين 
فصل ۱.5 گل به ثمر رســانده است. در 
فاز تدافعی هم تنها پرســپوليس با دو 
بازی كم تر، گل های كم تری نسبت به 
استقالل دريافت كرده است. آبی ها با 
دريافت هفت گل در ۱۱ مسابقه، فعال 
دومين خط دفاعی برتر ليگ را در اختيار 
دارند. بيشترين امتياز و بهترين تفاضل 

گل، فعال تيم فكری را در باالترين نقطه 
جدول قرار داده است. پيش از ديدار با 
سايپا، همه چيز برای اين تيم مطلوب به 
نظر می رسد و شكست دادن نارنجی ها، 
می تواند حداقل برای يك هفته ديگر، 
صدرنشــينی اين تيم را حفظ كند. با 
اين وجود نبايد از ياد برد كه سايپا اساسا 
يك تيم تدافعی به شمار می رود و در اين 
فصل روبه رو شدن با تيم های تدافعی 
برای اســتقالل اصال ساده نبوده است. 
تيم فكری اين فصل روبه روی تيم جواد 

نكونام كه با دفاعی بسته فوتبال بازی 
می كرد، شكست خورد. آنها روبه روی 
پيكان و ذوب آهن به عنوان تيم هايی با 
انديشه های دفاعی هم به برتری دست 
پيدا نكردند. حاال بايد منتظر ماند و ديد 
كه نتيجه جدال اين تيم با ســايپا، چه 

نتيجه ای خواهد داشت.
حريف امروز تيم فكری، ركورددار 
تســاوی در ايــن فصل از ليــگ برتر 
به شــمار می رود. ابراهيــم صادقی و 
پسرانش در سايپا در ۱۱ جدال گذشته، 
هفت تســاوی را تجربه كرده اند. آنها 
حتی توانســته اند از دو رقيب مدعی 
يعنی پرسپوليس و ســپاهان امتياز 
بگيرند و حاال اميدوارند كه اين تجربه 
را برابر استقالل نيز ادامه بدهند. سايپا 
برخالف فصل گذشته كه يك تيم كامال 
جوان به شمار می رفت، حاال چند مهره 
باتجربه مثل حسين ماهينی و محسن 
مسلمان را هم به تركيبش اضافه كرده 
تا بار تجربی بيشتری به دست بياورد. 
اين تيم در ليگ برتر بيســتم فقط دو 
بار برنده بــوده اما نبايد ايــن نكته را 
هم فراموش كرد كه فقــط دو بار هم 
شكست خورده است. در حقيقت تعداد 
شكســت های اين فصل تيم ابراهيم 
صادقی فقط يكی بيشتر از شكست های 
اين فصل تيم محمود فكری بوده است. 
جدال امروز دو تيم، پنجاه و ششمين 
نبرد آنها در تاريخ فوتبال ايران به شمار 
می رود. در 55 نبرد قبلی، اســتقالل 
۲6 بار برنده بوده و سايپا تنها فاتح ۱۱ 
مسابقه شده است. بدون ترديد سايپا 
در اين نبرد با همان شيوه تدافعی بازی 
می كند و دست به هر كاری می زند تا 
فضا را از استقالل بگيرد. تيم صادقی 
با وجود دفاعی بــودن، يك تيم مدرن 
محسوب می شــود و به هيچ وجه به 
سراغ ضدفوتبال بازی كردن نمی رود. 
استقاللی ها نيز درســت مثل بازی با 

تراكتور و با تكيه بر مهره های هجومی 
درجه يك شان، به دنبال پيروزی در اين 
جدال خواهند بود. آنها از همان شروع 
مســابقه تالش خواهند كرد تا با زدن 
يك گل زودهنگام، همه امتيازهای اين 

ديدار خانگی را به دست بياورند. 
بازی در استاديوم بدون تماشاگر 
آزادی، يكی از نقاط قوت استقالل را در 
اين فصل تحت تاثير قرار داده و آنها را 
از داشتن تماشاگر محروم كرده است. 
برای تيمی مثل سايپا كه به بازی در 
استاديوم های خالی عادت دارد، اين 
يك امتياز بزرگ محســوب می شود. 
با اين حــال در غياب تماشــاگرها، 
شاگردان فكری اضطراب كم تری هم 
دارند و با خيال راحت تــری فوتبال 

بازی می كنند. 
با روند فعلی استقالل، طرفداران 
اين باشــگاه از اوضاع كامال راضی به 
نظر می رسند. اگر اين تيم همين طور 
امتيازها را جمع كند، شايد به حسرت 
طوالنی مدت نبــردن ليگ برتر برای 

اين هوادارها پايان بدهد.

استقالل و جست وجوی اولین برد روبه روی همشهری ها

روزهای آبی!

اتفاق روز

چهره به چهره 

رسیدن به صدر جدول رده بندی لیگ برتر، استقالل را در وضعیت کامال ایده آلی قرار داده است. با این وجود فاصله 
تیم فکری با تیم های تعقیب کننده آنقدر زیاد نیست که فرصت کافی برای لغزیدن و امتیاز گرفتن در اختیار این تیم قرار 

بگیرد. استقالل برای حفظ صدرنشینی، هنوز باید با جدیت همیشگی اش فوتبال بازی کند. اگر آنها همان فرم دیدارهای 
گذشته را برابر سایپا نیز به نمایش بگذارند، شانس خوبی برای شکست دادن این رقیب خواهند داشت. با بازگشت شیخ به 

ترکیب استقالل و بازگشت این تیم به آرایش سه مهاجمه، آنها تیم به مراتب ترسناک تری شده اند.

شكست تيم كلوپ روبه روی پســران شون دايچ در برنلی 
از هر نظر يك اتفاق »تاريخی« به نظر می رسد. آخرين بار در 
دهه 7۰ ميالدی بود كه برنلی موفق شد ليورپول را در آنفيلد 
شكســت بدهد و اين برد بزرگ را جشــن بگيرد. در نيم قرن 
گذشته اين باشگاه هرگز چنين تجربه ای نداشت و حاال باالخره 
دست به اين كار تاريخی زد. اين نتيجه نه تنها ليورپول را از صدر 
جدول ليگ برتر دور كرد، بلكه به روند شكست ناپذيری آنها در 
خانه پايان داد. تيمی كه در چهار سال گذشته هرگز در خانه 

به يك حريف ليگ برتری نباخته بود، پس از ۱۳7۰ روز در اين 
ورزشــگاه بازنده جدال با يك رقيب انگليسی شد. اتفاقی كه 
ركورد استمفوردبريج و چلسی را در زمينه شكست نخوردن در 
خانه در ديدارهای ليگ برتر حفظ كرد. يورگن كلوپ پس از اين 
جدال، فوق العاده عصبانی به نظر می رسيد و حتی با سرمربی 
حريف وارد درگيری نيز شــد. هضم شكست در خانه در يك 
جدال ليگ برتری پس از 68 مسابقه متوالی، هرگز ساده نخواهد 
بود. آن هم در حالی كه در جريان همين مسابقه، ليورپول ۲7 
شوت به طرف دروازه حريف داشته است. قرمزها به طرز عجيبی 
در چهار مسابقه اخيرشان در ليگ برتر، حتی يك گل هم به ثمر 
نرسانده اند. در حقيقت اين تيم از زمان شروع سال ۲۰۲۱ موفق 
به گل زنی در ليگ نشده و در پنج مسابقه اخير ليگ برتری هم 

به پيروزی دست پيدا نكرده است. به نظر می رسد مصدوميت 
ديگو ژوتا برای اين تيم گران تمام شــده و قرمزهــا را در فاز 
هجومی با مشكل روبه رو كرده است. سه مهاجم اصلی ليورپول 
اين روزها اصال آماده نيستند. صالح، مانه و فيرمينو تنها سايه ای 
از روزهای اوج را به نمايش می گذارند و با فرم مطلوب، فاصله 
فوق العاده زيادی دارند. پس از اين شكست تاريخی، ليورپول تا 
رده چهارم جدول رده بندی ليگ برتر سقوط كرده است. آنها با 
بازی های يكسان، 6 امتياز كم تر از منچستريونايتد دارند و با يك 
بازی بيشتر از سيتی، چهار امتياز عقب تر از اين رقيب هستند. 
به نظر می رسد كه اميدهای اين تيم برای تكرار قهرمانی ليگ، 
هر لحظه كم و كم تر می شود. كلوپ خودش را به خاطر نتيجه 
تلخ برابر برنلی سرزنش كرده و دست روی اين نكته گذاشته كه 

از تجربيات اين بازی برای نبردهای بعدی استفاده خواهد كرد. 
جدال بعدی تيم او در ليگ با تاتنهام ژوزه مورينيو خواهد بود. 
رقابتی كه اگر به شكست سرخ ها بينجامد، به آخرين اميدهای 
آنها برای قهرمانــی در اين فصل از ليگ برتــر پايان می دهد. 
ليورپول فرصت زيادی برای ريكاوری ندارد و بايد هرچه زودتر 
از فكر اين شكست تلخ خارج شود. باختن به تيمي مثل برنلی 
آن هم در خانه، اقتدار هميشگی اين تيم در آنفيلد را زير سوال 
می برد اما هنوز اين می تواند شــبيه يك اتفاق ساده باشد و به 
يك روند برای اين تيم تبديل نشــود. ليورپول هنوز می تواند 
برگردد و به لغزش منچستری ها اميدوار بماند اما به شرطی كه 
ديگر به سادگی، بهترين بخت های گل زنی را از دست ندهد و با 

سهل انگاری، موقعيت های خوب را از خودش نگيرد.

آریا رهنورد

تيمی كه برای سال ها به خاطر شكست مقابل 
تيم دسته چندمی آلكوركن سوژه شوخی و طنز 
بود، اين هفته به تيــم ضعيف تر آلكويانو باخت. 
رئال مادريد در كوپادل ری، به سرنوشت آتلتی 
دچار شد و در همان مراحل اول، تورنمنت را ترك 
كرد. اين تيم فقط چند روز قبل در اولين جدال 
سوپركاپ اسپانيا نيز به بيلبائو باخته بود تا عمال 
در تعطيالت الليگا در شروع سال ۲۰۲۱، بدترين 
روزهای ممكن را تجربه كند. مقايسه بين اولين و 
دومين دوره كاری زيدان در رئال، به وضوح نشان 
می دهد كه اوضاع برای اين مربی اصال مطلوب 
نيست. او بايد هرچه ســريع تر تيمش را از اين 

شرايط خارج كند.
تماشای شكســت خوردن رئال مادريد در 
اين فصل، ديگر هيچ شــباهتی بــه يك تجربه 
غيرمنتظره ندارد. رئال تا هميــن امروز در اين 
فصل چندين و چند شكست را تجربه كرده و حاال 
در يك هفته، ناچار به وداع با دو جام مختلف شده 
است. تيم زيزو اين فصل ســوپرجام را از دست 
داده و حاال از جدول كوپادل ری هم بيرون رفته 
است. با توجه به كيفيت اين فصل سفيدها، آنها 

شانس چندانی برای بردن ليگ قهرمانان ندارند 
و در الليگا نيز آنقدر دور از اتلتيكو هســتند كه 
رسيدن به اين حريف برای شان تقريبا غيرممكن 
باشد. شايد از دست دادن ليگ قهرمانان يا ليگ 
اسپانيا برای اين تيم يك اتفاق تاريخی محسوب 
نشــود اما باختن به حريفی مثل آلكويانو بدون 
شك يك اتفاق تاريخی است. تيمی كه در سطوح 
پايين تر فوتبال اســپانيا حضور دارد. در جريان 
شكســت برابر آلكويانو، چند نفر به طور خاص 
مورد ســرزنش قرار گرفته اند. انگشت اتهام ها 
بيشتر از هر كسی به سوی وينيسيوس جونيور 
نشانه گرفته شده اســت. بازيكنی كه يك بار در 
موقعيت دو به تك، توپ را به كريم بنزما پاس نداد 
تا رئال شانس به ثمر رساندن گل دوم را از دست 
بدهد. وينی همچنين در يارگيری مســتقيم با 
نفرات حريف، بسيار ضعيف عمل كرد و همين 
موضوع، در نهايت برای كهكشانی ها دردسرساز 
شد. مشكل كليدی اينجاست كه رئال مادريد در 
تابستان به اندازه كافی تقويت نشده است. اين 
كليدی ترين اشتباه زيدان بوده است. او در جناح 
راست، قيد ستاره ای مثل اشرف حكيمی را زد تا 
اين بازيكن به باشگاه اينتر برود و در جناح چپ 
هم سرجی رگيلون را به صورت قرضی به تاتنهام 

فرستاد. حاال در بسياری از هفته های اين فصل، 
لوكاس واســكز و مندی مدافعان كناری رئال 
مادريد هســتند. ادن هازارد هم در اين باشگاه 
به يك نااميدی بزرگ تبديل شده و بعيد به نظر 
می رسد بتواند در اين تيم، به فرم خوب روزهای 

بازی در چلسی برگردد.
آمار به ســادگی در مورد دو مقطع مختلف 
حضور زيدان روی نيمكت رئال مادريد قضاوت 
می كنند. او در اولين مقطع به ازای هر مسابقه به 
صورت ميانگين ۲.۳۰ امتياز به دست آورده اما 
در دوره دوم اين عدد برای مرد فرانسوی ۱.97 
بوده است. تيم او در زمينه كسب امتياز به شكل 
واضحی دچار مشكل شده اســت. مساله مهم 

بعدی، به تعداد گل ها مربوط می شود. 
تيم او در مقطع اول مربيگــری اش به ازای 
هر نبرد بــه صورت ميانگيــن ۲.67 گل به ثمر 
می رساند اما اين عدد حاال به ۱.۳4 رسيده است. 
يك كاهش چشمگير كه نشان از ضعف هجومی 
مفرط رئال مادريــد دارد. نبايد فراموش كنيم 
كه در مقطع اول مربيگری زيزو، هيواليی مثل 
رونالدو در تركيب اين تيم ديده می شد اما آنها 
حاال چنين مهره درخشانی را در تركيب ندارند. 
حتی ميزان موقعيت های خلق شده رئال نسبت 
به دوره قبلی كاهش پيدا كرده و اين نشــان از 
ضعف عملكرد هافبك ها دارد. تيم رئال در دوره 
قبلی زيزو در هر مسابقه به صورت ميانگين سه 
شانس كليدی خلق می كرد و اين ميزان حاال به 
۲.76 شانس در هر مسابقه رسيده است. شايد 

مهم ترين راه بــرای برون رفت از وضعيت فعلی، 
زيــر و رو كردن تركيب اصلی تيم در تابســتان 
بعدی باشد. رئال بايد با سنت هميشگی اش به 
سراغ جذب سوپراســتارها برود و از مهره هايی 
معمولی مثل وينيسيوس فاصله بگيرد. اين تيم 
برای كارهای بزرگ تری ساخته شده و به همين 
خاطر، بايد مهره های بزرگ تری هم داشته باشد. 
بدون رقم زدن يك انقالب در تركيب، تيم زيزو 

اين دوران كابوس وار را ادامه خواهد داد.
بزرگ ترين تسكين اين روزها برای رئالی ها، 
ضعف همزمان بارســلونا بوده اســت. اگر رئال 
سوپرجام را از دســت داده، بارسا هم به همين 
سرنوشــت دچار شــده و اگر رئــال روبه روی 

آلكويانو شكست خورده، بارســا هم روبه روی 
تيم ناشــناخته كورنيا در زمينی بی شباهت به 
زمين فوتبال، به سختی و در وقت های تلف شده 
برنده بوده اســت. اگر رئال مادريــد در جدول 
الليگا شــرايط اســفباری دارد، بارسا هم با سه 
امتياز اختالف پشــت ســر اين تيم قرار گرفته 
است. شــايد اگر اوضاع بارســا درخشان بود، 
رئالی ها در همين پنجره نقل و انتقاالت كوالك 
می كردند اما افت بارســا، فرصت بيشتری برای 
بازسازی به آنها می دهد. اين وسط برنده واقعی 
فصل، اتلتيكو اســت تيمی كه به راحتی از افت 
 همزمان غول ها برای رسيدن به قهرمانی الليگا

 استفاده می كند.

آنفیلد؛ دژی که فروریخت

تنها در خانه! 

رئال مادرید و یک هفته کابوس وار دیگر

زيزو؛ قهرمان گمشده! 

حریف امروز تیم فکری، 
رکورددار تساوی در این 

فصل از لیگ برتر به شمار 
می رود. ابراهیم صادقی 

و پسرانش در سایپا در 11 
جدال گذشته، هفت تساوی 
را تجربه کرده اند. آنها حتی 

توانسته اند از دو رقیب 
مدعی یعنی پرسپولیس 
و سپاهان امتیاز بگیرند و 

حاال امیدوارند که این تجربه 
را برابر استقالل نیز ادامه 

بدهند
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