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صالحی امیری: 
المپيكبرگزارميشود

ســیدرضا صالحی امیری ريیس کمیته ملی 
المپیك که از سه فدراسیون بوکس، نجات غريق 
و ورزش هــاي زورخانه اي بازديــد کرد، در جمع 
خبرنگاران گفت:»ما در اوج کسب سهمیه بوديم اما 
يك وقفه جدی ايجاد شد، اين فضا نیاز به مديريت 
دارد. مــا پیش بینی می کنیم تعداد ســهمیه ها 
افزايش يابد. پیش بینی می کنیــم بین 60 تا 70 
سهمیه برای المپیك کسب کنیم.« او همچنین 
درباره احتمال لغو المپیك و خسارت های آن به 
ورزش ايران گفت:»از نظر ما المپیك لغو نمی شود. 
تا ديروز عصر که کارتابل را نــگاه می کردم همه 
دستورالعمل ها دال بر برگزاری المپیك است. ما 
در سال های گذشــته هر هزينه ای کرديم نتیجه 
آن کســب ســهمیه بود. در مجموع کرونا برای 
همه بخش ها و ورزش خسارت داشت اما حاصل 
هزينه های ما در سال ۹۸ کسب ۵۲ سهمیه بود. 
ان شاءا... در آينده شاهد برگزاری  اردوها خواهیم 
بود تا شاهد موفقیت ورزشکاران در توکیو باشیم.«

     
حداديدستبهتوپشد

پــس از تعطیلی رقابت های لیگ بســکتبال 
چین )CBA( در بهمن ماه سال گذشته به خاطر 
شیوع ويروس کرونا، از ۳۱ خردادماه مرحله نهايی 
اين مسابقات آغاز شد که تیم نانجینگ در حضور 
۲۱ دقیقه ای حامد حدادی، با حساب ۹۵ بر ۱۱۲ 
مقابل ژيجیانگ تن به شکست داد. سنتر تیم ملی 
بسکتبال ايران در اين بازی ۱۴ امتیاز، هفت ريباند، 
چهار پاس منجر به گل و يك بالک شــات برای 
تیم نانجینگ به دســت آورد. در حال حاضر تیم 
ژيجیانگ رده ششم و تیم نانجینگ رده ۱۴ جدول 
رده بندی اين مســابقات را در اختیار دارند. دور 
نخست مرحله نهايی مسابقات CBA به صورت 
تك بازی و دور پايانی اين مرحله به صورت دو برد از 

سه بازی برگزار می شود.
     

2020بدونمسابقهشمشيربازي
کنفدراســیون شمشــیربازی آســیا تمام 
رويدادهای سال ۲0۲0 را به علت شیوع ويروس 
کرونا لغو کرد. کنفدراســیون شمشیربازی آسیا 
در نامه ای به فدراســیون ايران اعــالم کرد کلیه 
مسابقات در ســال ۲0۲0 لغو شده است. پیش از 
اين کنفدراسیون آسیا مسابقات مختلفی از جمله 
قهرمانی بزرگساالن آسیا و کسب سهمیه المپیك 
و مســابقات زير ۲۳ سال آســیا را به دلیل شیوع 
ويروس کرونا به تعويق انداختــه بود و اکنون کال 
برگزاری رويدادهای آسیايی در سال ۲0۲0 لغو 
شده است. در حال حاضر تنها تیم سابر ايران موفق 
به کسب سهمیه المپیك شده است و بابت گرفتن 
سهمیه نگرانی ندارد. اما در اسلحه اپه و فلوره مردان 
و زنان ايران به دنبال سهمیه بودند که فعال رقابت ها 
لغو شده است و بايد ديد برنامه کنفدراسیون آسیا 

برای سال ۲0۲۱ چه چیزی است.
     

تاکيداقتصاددانانژاپنی
بهلغوالمپيك

دو اقتصــاددان ژاپنــی اعالم کردنــد با عدم 
کشف واکسن ويروس کرونا بعید به نظر می رسد 
بازی های المپیك توکیو برگزار شود. اين بازی ها به 
دلیل شیوع ويروس کرونا يك سال به تعويق افتاد. 
هیروکو اوگیوارا و تاکورو موريناگا دو اقتصاددان 
ژاپنی در گفت وگو بــا Nikkei Sports تاکید 
کردند آنها هیچ شانسی را برای برگزاری بازی ها 
نمی بینند. آنها همچنین از عدم حضور مسافران 
خارجی در ژاپن و تاثیر آن بر اقتصاد اين کشــور 
ابراز نگرانی کردنــد. اوگیوارا در ايــن باره عنوان 
داشت:»معموال يك تا سه ســال طول می کشد 
واکسن ها تولید شود و اگر اين واکسن کشف شود 
در مدت کوتاه همه مردم جهان نمی توانند از آن 
استفاده کنند. معتقدم يك تا سه سال زمان الزم 
است اقتصاد بهبود بیابد.« وی همچنین تاکید کرد 
مردم ممکن است بعد از ويروس کرونا دلسرد شوند. 
موريناگا ديگر اقتصاددان ژاپنی هم مدعی شــد 
سرمايه گذاری اضافی برای اين بازی ها ۲.۸ میلیارد 
دالر خواهد بود و در صورتی که بازی ها ساده برگزار 
شــود بیش از ۹۳۵ میلیــون دالر هزينه خواهد 
داشت. وی در اين باره گفت:»لغو المپیك ضررها 
را به حداقل می رساند. تاکنون بیش از ۸.۸ میلیون 
نفر در جهان به ويروس کرونا مبتال شده اند. بیش 

از ۴6۳ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

باشــگاه »فرهنگی-ورزشــی« 
تراکتورسازی به گفته مالکش، از شروع 
اين فصل تنها مبلغ ۳۵0 میلیون تومان 
را به عنوان درآمد از فدراسیون فوتبال 
دريافت کرده است. محمدرضا زنوزی 
از موضوع درآمد به عنوان اهرم فشــار 
به فدراسیون استفاده می کند اما معلوم 
نیســت در اين وضعیت، چرا همچنان 

اصرار به تیم داری و مالکیت يك باشگاه 
خصوصی دارد. جالب است بدانید که بر 
اساس معیارهای فیفا و يوفا، يك باشگاه 
تنها در شرايطی می تواند به حیات سالم 
خود ادامه بدهد که میزان درآمدهای 
طبیعی اش از میزان هزينه هايش بیشتر 
باشند. در واقع در فوتبال اروپا اگر يك 
باشگاه اين چنین با هزينه مستقیم يك 
مالك و از دســت دادن مقرهای درآمد 
اداره شود، بالفاصله با محرومیت هايی 

سنگین دست و پنجه نرم خواهد کرد. 
زنوزی امروز منتقد اين وضعیت است 
اما به نظر می رســد گناه خود او در رقم 
خوردن چنین وضعیتی، به هیچ وجه 
کم تر از فدراســیونی ها نیست. آقای 
مالك، يك تنه رقم قراردادها در فوتبال 
ايران را چند پله باالتر برده و عمال بازار 
را به هم ريخته اســت. چطــور زمانی 
که او برای جذب ســتاره ها میلیاردی 
هزينه می کرد، به فکر مشکالت مالی 

باشــگاهش نبود؟ نمی شــود هم به 
ســتاره های فوتبال »قرارداد دالری« 
بدهی و هم به افزايش نسبت هزينه به 
درآمد در فوتبال ايران معترض باشی. 
وضعیت اقتصادی امروز باشــگاه های 
فوتبال ايــران، قبل از ويــروس کرونا 
همین بوده و پس از ايــن ويروس هم، 
تغییر چندانــی نخواهد کرد. ســوال 
بزرگ اما اينجاســت که زنوزی و امثال 
او، چه برنامه ای بــرای آينده دارند؟ آيا 

اگر لیگ نوزدهم نیمه تمام بماند، آنها 
ناگهان از شــروع لیگ بیستم به لحاظ 
اقتصادی به منچستريونايتد و بارسلونا 
تبديل می شــوند؟ آيا آنها موافق اين 
هستند که لیگ برتر، تا زمان ايجاد يك 
تغییر اقتصادی بزرگ در باشــگاه ها، 
تعطیل بماند؟ آنها از فوتبال، شهرتش را 
می خواهند اما نمی خواهند هزينه های 
اين کار را پرداخت کنند. آنها از فوتبال، 
محبوبیتش را می خواهند اما دوســت 
ندارند برای حفظ اين محبوبیت، هیچ 

تاوانی بدهند.
آقای مالــك که در ســخت ترين 
روزهای تراکتور حتی حاضر نیست به 
ايران سفر کند، پای ثابت مصاحبه های 
جنجالی است. او تا ديروز از »غیرممکن« 
بودن اجرای پروتکل های بهداشــتی 
صحبت می کرد اما حاال مدعی شده که 
باشگاهش هیچ مشــکلی برای اجرای 
اين پروتکل ها ندارد و نگران باشگاه های 
ضعیف تری اســت که نمی توانند اين 
اصول را رعايت کنند. بــاور کنید اين 
نگرانی، ديگر نوبر است. مگر شما قیم 
باشگاه های ديگر هستید آقای زنوزی؟ 
شما بايد نگران همین »دو باشگاهی« 
باشید که در لیگ برتر، تحت مالکیت 
خودتان قــرار دارند. اگر شــما خیلی 
توانمند هســتید و زور زيادی داريد، 
سعی کنید کاپیتان تیم تان را به تبريز 
برگردانید. بهتر است شما به جای تعیین 
تکلیف برای باشگاه های ديگر، بازيکنان 
باتجربه تیم خودتان را که حتی ذره ای به 
قرارداد میلیاردی شان پايبند نیستند، 
مجاب به حضور دوباره در تمرين ها کنید. 
اگر شما حقیقتا برای »فوتبال« آمده ايد 
و انگیزه »غیرفوتبالی« نداريد، چرا به 
جای اين حرف ها و سوژه های تکراری، 
يك »جام« برای اين باشــگاه به دست 
نمی آوريد؟ چرا با وجود بستن يکی از 
گرانقیمت ترين تراکتورهای تاريخ، بايد 
در فاصله ۹ هفته به پايان رقابت ها اين 
چنین از میدان مسابقه، گريزان باشید؟ 
فوتبال خطرناک است آقای زنوزی. مغز و 
ساق فوتبالیست ها هم همیشه می تواند 
در معرض خطر قــرار بگیرد. بازيکنان 

واقعی و ستاره های بزرگ نیز، اهل خطر 
کردن هستند. اگر می خواهید به سراغ 
فعالیتی برويد که هیچ خطری به همراه 
ندارد، بهتر است به سراغ مالکیت يك 
تیم در تنیس روی میز برويد. هرچند 
که متاسفانه آن رشته ورزشی، شهرت 
و محبوبیت زيادی برای شما به همراه 

نخواهد آورد.
فدراسیون فوتبال، خیلی دير به فکر 
تقابل با مالك تراکتور افتاده و به تازگی، از 
شکايت علیه اين مالك به مراجع قضايی 
صحبت کرده اســت. چرا آن موقع که 
اين مالك با نقض همه قوانین، مالکیت 
همزمان دو باشگاه لیگ برتری را بر عهده 
می گرفت، در اين مورد سکوت کرديد؟ 
چرا وقتی او علیه همه ارکان فوتبال ايران 
مصاحبه می کرد، باز هم سکوت به خرج 
داديد؟ چرا وقتــی زنوزی عظمت را در 
حضور هوادارها روی تپه ها می دانست 
و جام های قهرمانی را زير سوال می  برد، 
هیچ پاسخی به او نداديد؟ چرا وقتی او 
معتقد بود که همه می خواهند يك تیم 
خاص قهرمان لیگ برتر شــود، باز هم 
هیچ پاسخی نداشتید؟ اين بحران، اتفاقا 
زايیده خود فدراسیون است. جماعتی 
که در مقابل کــج روی های اين مالك، 

جوابی بجز سکوت نداشتید.

با دست پس می زنند، با پا پیش می کشند

چرا انصراف نمی دهید آقای زنوزی؟

سوژه روز

اتفاق روز

تقریبا هیچ روزی نیست که در آن، مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز نمایش استعفا از لیگ برتر به راه نیندازد. با این 
حال زنوزی هنوز هم این نمایش را به واقعیت تبدیل نکرده و یک نامه استعفای خشک و خالی، به فدراسیون و وزارت ورزش، 

نفرستاده است. او هرگز نمی خواهد استعفا بدهد و زیر بار عواقب چنین تصمیمی برود. بلکه قصد دارد با این هرج و مرج بزرگ، از 
زیر بار مسئولیت یک ناکامی بزرگ دیگر با وجود هزینه های سنگین و نجومی، فرار کند. حاال دیگر چهره واقعی مطرح کنندگان 

تئوری تعطیلی لیگ، برای همه آشکار شده است. افرادی که بیشتر از هر چیزی، به دنبال مسئولیت گریزی هستند.

پل پوگبا پس از ماه ها مصدومیــت و دوری از فوتبال، در 
نیمه دوم نبرد يونايتد با تاتنهام توســط سرمربی قرمزها به 
زمین فرستاده شد و نمايشی فراتر از حد انتظار داشت. پوگبا با 
وجود دوری طوالنی مدت، به همه نشان داد که چه فوتبالیست 
باکیفیتی است و به مديران باشگاه ثابت کرد که برنامه فروش 
او در تابستان، به ضرر يونايتد تمام خواهد شد. پوگبا در نیمه 
دوم، يك پنالتی گرفت و تیمش را از شکست نجات داد. او چند 
ضربه فوق العاده را نیز روانه دروازه کرد و در همان حضور يك 
نیمه ای، بهترين بازيکن زمین مسابقه بود. آن چه موجب شد 

شیاطین سرخ در نیمه دوم، کامال برتر از میزبان شان باشند، 
برتری مطلق خط هافبك منچســتر به حريف بود. آن ها در 
میانه زمین به تیم ژوزه مورينیو مجال نفس  کشیدن ندادند و 
آقای خاص نیز روی نیمکت، گزينه ای برای عوض کردن اين 
شرايط در اختیار نداشت. تیم اوله در دو ديدار رفت و برگشت 
با سرمربی سابق من يونايتد، چهار امتیاز از ژوزه گرفت و فقط 
يك امتیاز به اين مربی داد. آنها در همین فصل در دو ديدار رفت 
و برگشت نیز موفق به شکست دادن چلسی شده اند. جالب 
است بدانید که قرمزهای منچستر يکی از دو تیمی هستند که 
در اين فصل، روبه روی لیورپول شکست نخورده اند. اوضاع در 
اين باشگاه، کامال امیدوارکننده به نظر می رسد و خط هافبك 
درخشان منچستری ها، اصلی ترين دلیل برای اين امیدواری 
است. مثلث پوگبا، مك تامینی و برونو فرناندس، می توانند 

کارهای بزرگی برای اين تیم انجام بدهند. در سیستم فعلی 
اوله، پوگبا و اسکات درست در مرکز زمین قرار می گیرند. هر 
دو نفر، در جنگ های تن به تن عالی کار می کنند و هر دو نفر، 
شوت زن های درجه يکی هستند. اسکات مك تامینی البته 
کمی جوان تر است و به تجربه بیشتری نیاز دارد. او می تواند 
چنین تجربه ای را از بازی در کنار ســتاره فرانسوی من يو به 
دســت بیاورد. جلوتر از آنها نیز، برونو فرناندس اين روزها در 
اوج آمادگی ديده می شود. او توانسته يونايتد را متحول کند و 
کیفیت قابل توجهی در میانه میدان اين تیم به وجود بیاورد. 
در بازی با تاتنهام البته تك روی او در بعضی از صحنه ها مشهود 
بوده اما به نظر می رســد که می توان برونو را بهترين خريد 

منچستر در عصر پس از فرگوسن نامید.
به نظر می رسد پس از سال ها، يونايتد فاصله ای با داشتن 

يك ترکیب ايده آل ندارد. آنها در میانه میدان بايد روی مثلث 
اسکات، پل و برونو حساب ويژه ای باز کنند. مارکوس رشفورد 
و دنیل جیمز نیز، وينگرهای مفیــد و موثری برای اين تیم 
هستند. بزرگ ترين مشکل يونايتد اما به مرکز خط حمله 
مربوط می شود. جايی که مهره هايی مثل ايگالو و مارسیال 
هرگز نمی توانند به تنهايی قفل بازی های بزرگ را باز کنند. 
منچستر با خريد يك مهاجم مرکزی، تیم بی نقصی خواهد 
شد. هرچند که به نظر می رسد آنها در بازار به دنبال خريد 
سانچو هستند تا شايد رشفورد را يك خط جلوتر ببرند و از او 
به عنوان مهاجم مرکزی تیم شان استفاده کنند. منچستر 
اين فصل، فاصله زيادی با ســهمیه لیگ قهرمانان ندارد اما 
آنها برای فصل آينده، در جست وجوی نقشه های بزرگ تری 

هستند.

آریا رهنورد

گل خوردن از برايتــون در دقیقه ۹۴ و واگذار 
کردن نتیجه مسابقه. اين مجازاتی است که بايد 
برای بد بازی کــردن بپردازيد. مجازاتی که حاال 
شــامل حال آرسنالی ها شده اســت. برای چند 
لحظه، به ۱6 سال قبل برگرديم. ۱6 سال قبل در 
چنین روزهايی، آنها قهرمان »بی شکست« فوتبال 
جزيره بودند و خودشان را باالتر از هر تیم ديگری 
می ديدند. به مرور زمان امــا؛ اين تصوير پرابهت 
شکسته شد. اين ديوار از درون پوسیده شد، ترک 
خورد و فروريخت. چرا آرسنالی ها به اين وضعیت 
دچار شدند؟ پیدا کردن پاسخ اين سوال، چندان 

هم سخت نیست.
 مالک شبح

وقتی رومن آبراموويچ باشگاه چلسی را خريد، 
يك تغییر بزرگ و تاريخی در اين باشگاه به وجود 
آمد. همان طور که مالکان اماراتی منچسترسیتی 
نیز، اين باشگاه را کوبیدند و از نو ساختند. مالکان 
آرسنال اما هرگز حاضر نیســتند يك »سنت« 
از پول های شخصی شــان را برای اين تیم خرج 
کنند. اســتن کروئنکه هرگز در کنار تیم ديده 
نمی شود. هیچ کس احساس نمی کند که او واقعا 
به باشگاه تحت مالکیتش نزديك باشد. او درست 

مثل يك شبح اســت که گاهی حاضر می شود و 
گاهی به هیچ قیمتی نمی توان در کنار آرســنال 
تماشــايش کرد. او هرگز يك قــدم بزرگ برای 
آرسنال برنداشــته و خريدهای مهم در اين تیم 
را نیز، منوط به فروش های بزرگ کرده است. در 
واقع در مدل اقتصادی مدنظر اين مالك، توپچی ها 
ديگر نه می توانند سوپراستار بخرند و نه می توانند 
با غول های جزيره رقابت  کنند. در فوتبال امروز، 
پول حرف اول را می زند و مالك باشگاه آرسنال، 

پول هايش را بیشتر از اين باشگاه دوست دارد.
 کاپیتان های بی وفا

آرسنالی ها همیشه از بازوبند کاپیتانی استفاده 
کرده اند تا ســتاره های مهم تیم شان را مجاب به 
ماندن کنند اما ظاهرا اين موضــوع، کامال تاثیر 
معکوس و وارونه ای داشته است. پاتريك ويه را در 
سال ۲00۵، کاپیتان آرسنال بود اما با اين وجود 
تصمیم به ترک باشگاه گرفت. قرمزهای لندن پس 
از ويه را، بازوبند را به تیری آنری دادند اما اين ستاره 
نیز چند فصل بعد، باشگاه را به مقصد بارسلونا ترک 
کرد. سسك فابرگاس و رابین فن پرسی نیز با وجود 
کاپیتانی توپچی ها، عالقه ای به ماندن در اين تیم 
از خودشان نشان ندادند. بازوبند کاپیتانی آرسنال 
انگار طلسم شده و هر بازيکنی که آن را به دست 
می آورد، برای جدايی مصمم  می شود. ناتوانی در 

حفظ اين مهره های بزرگ، آرسنال را به بن بست 
کشانده است. آنها در مواجهه با بازيکن های ناراضی، 
همیشه نوعی غرور از خودشان نشان می دهند. 
غروری که موجب شــد آنها حتی قادر به حفظ 

ستاره ای مثل الکسیس سانچز نباشند.
انتخاب های غلط

وقتی دوران آرســن ونگر در باشگاه آرسنال 
تمام شد، اين تیم بیشتر از هر چیزی به يك مربی 
بزرگ و تاثیرگذار نیاز داشت که بتواند راه جديدی 
را برای توپچی ها آغاز کند. انتخاب اونای امری، يك 
اشتباه محض بود. مرد اخراجی پی اس جی، هرگز 
نمی توانست تاثیر ويژه ای روی يك باشگاه در چنین 
مقطع حساسی بگذارد. شايد امری، کاراکتر قابل 
احترامی داشته باشد اما نه يك مربی بزرگ است 
و نه کاريزمای هدايت يك باشــگاه بزرگ در يکی 
از حســاس ترين بازه های زمانی تاريخش را دارد. 
آرسنال با جذب امری، يك قدم به عقب برداشت 
و به نظر می رســد برای جبران اين اشتباه، حتی 
امضای قرارداد با آرتتا نیز راهگشا نبوده است. البته 
که آرتتا، استعداد ويژه ای برای مربیگری دارد اما تا 
قبل از هدايت آرسنال، هرگز »نفر اول« نبوده است. 
او برای چنین روزهايی به اندازه کافی باتجربه نیست. 
به نظر می رسد پیوستن او به آرسنال، حتی برای 
خودش هم دردسرساز شده است. چراکه خیلی ها 
تصور می کنند اگر او در کنار پپ گوارديوال می ماند، 
می توانست سرمربی بعدی باشگاه من سیتی باشد.

 خریدهای ناامیدکننده
فهرست خريد باشگاه آرسنال، سال به سال 

افتضاح تر می شــود. از باشــگاهی که برای خط 
دفاعی اش »داويد لويیز« را در نظر می گیرد، نبايد 
انتظار بیشتری هم داشت. آنها تابستان گذشته 
برای نیکالس په په و ويلیام سالیبا، روی هم ۱۱0 
میلیون يورو هزينه کردند اما نتیجه اين خريدها، 
فاجعه بار بود. بین خريدهای آرســنال و لیست 
خريد باشگاه هايی مثل لیوپول، يونايتد و سیتی، 
تفاوت آشــکاری وجود دارد. با اين روند، آرسنال 
ديگر حتی نمی تواند سهمیه رقابت های يورولیگ 

را به دست بیاورد.
ضعف تاریخی در دفاع

آرسنال همیشه يك باشگاه هجومی بوده است. 
فرهنگ و روحیات اين باشگاه، اساسا با »دفاع« 
سازگار نیستند. اين ضعف تاريخی در گذشته با 
خريد بازيکنان بزرگی مثل سول کمپبل جبران 
می شــد اما حاال ديگر اين ضعف، بدجوری توی 

ذوق می زند. هیچ تیمی با ايــن کیفیت دفاعی، 
نمی تواند برنده جام های بزرگ باشد. هیچ تیمی با 
اين کیفیت دفاعی، نمی تواند نبردهای بزرگ را به 

عنوان تیم برنده ترک کند.
هواداران ناامید

فاصله میان طرفداران آرســنال و خود اين 
باشــگاه، هر روز در حال بیشــتر شدن است. 
میزان فــروش بلیت های خانگی آرســنال از 
شــروع اين فصل، ايــن حقیقت را بــه اثبات 
می رساند. آرسنالی ها از مدت ها پیش اعتماد 
طرفداران شان را از دست داده اند و ديگر مثل 
گذشــته، مورد حمايت قــرار نمی گیرند. اين 
معضلی اســت که موجب شــده بازيکنان تیم 
هم، روحیه خودشان را از دست بدهند و حتی 
در چند مقطع، با طرفــداران تیم چالش های 

عمیقی را تجربه کنند.

رونمایی از یک مثلث جذاب در خط میانی یونایتد

سهتفنگدار!

روایتی از یک تباهی بزرگ

توپچیهابهتوپبستهمیشوند!

آقای مالک که در 
سخت ترین روزهای 

تراکتور حتی حاضر نیست 
به ایران سفر کند، پای ثابت 

مصاحبه های جنجالی است. 
او تا دیروز از »غیرممکن« 
بودن اجرای پروتکل های 
بهداشتی صحبت می کرد 

اما حاال مدعی شده که 
باشگاهش هیچ مشکلی 

برای اجرای این پروتکل ها 
ندارد و نگران باشگاه های 

ضعیف تری است که 
نمی توانند این اصول را 

رعایت کنند
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