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 لباس كاروان المپیک، 
شوك دقیقه آخر مراسم بدرقه

نخســتين گروه از ورزشــكاران اعزامي به 
مســابقات المپيك در حالي شنبه شب عازم 
توكيو شــدند كه انتقادات بسياري به مراسم 
بدرقه كاروان وارد شد. مراسمي كه با همكاري 
صدا و ســيما در فرودگاه امــام خميني )ره( 
برگزار شــد و چيدمان تعدادي صندلي و يك 
طاق گل براي عبور ورزشــكاران تنها مواردي 
بود كه براي بدرقه در نظر گرفته شــد. مهم تر 
از اينكه مراســم بدرقه در فضاي سرپوشيده 
ســالن فرودگاه آن هم در پيــك پنجم كرونا 
چگونه برگزار شد، رونمايي از لباس كاروان بود. 
لباسي كه طي دو سال اخير هر بار درباره آن از 
مسئوالن سوال پرسيده مي شد، آنها از بررسي 
طرح هاي پرشمار خبر مي دادند و درنهايت هم 
اعالم شد كه رونمايي از لباس در مراسم بدرقه 

انجام خواهد شد. 
لباس رســمی كاروان برای مــردان كت و 
شلوار ساده سورمه ای و برای زنان مانتو و مقنعه 
فيروزه ای و شلوار سفيد بود. طرح هايي كه البته 
حتي يك نظر مثبت هــم به خود جلب نكرد و 
بار ديگر باعث انتقادات بسيار زياد شد. درست 
است كه حجم انتقادات به اندازه المپيك ريو 
نبود اما باز هم نمي توانســت مورد قبول قرار 
بگيرد. ايــن لباس ها در حالي بــراي كاروان 
انتخاب شده كه اگر زمان چهار ساله بعد از ريو 
را هم در نظر نگيريم، بعد از تعويق يك ســاله 
المپيك توكيو فرصت خوبــي براي طراحي و 
انتخاب لباس كاروان وجود داشــت تا اين بار 

طرح نهايي بدون حرف و حديث باشد. 
طي دو سال اخير تبليغات زيادي شده بود 
كه كارگروه مد و لباس كار را دست گرفته است 
و ۶۰۰ طرح ارائه شــده و در هر مرحله طرح ها 
داوری شده اند. اين تبليغات باعث شد كه پس از 
گذشت پنج سال از المپيك ريو، انتظار برود كه 
طرح نهايي لباس كاروان با استقبال مواجه شود 
اما درنهايت آنچه رقم خــورد، تعجب و انتقاد 
بود. به عنوان مثال يكي از ايراداتي كه به لباس 
كاروان وارد شد و نارضايتي را به دنبال داشت 
اين بود كه لباس مردان و زنان كامال بي ربط از 
همديگر انتخاب شده بودند. اين در حالی است 
كه در لباس كاروان كشورهای ديگر سنخيتی 
بين لباس ها وجود دارد. ضمن اينكه در رنگ 
لباس مردان هيچ نشانه ای از رنگ پرچم ايران 

وجود ندارد.

در المپيــك ريو 2۰1۶ طــرح اوليه لباس 
كاروان اعزامي، يكــي از پرانتقادترين طرح ها 
بود. تــا جايي كه فضــاي مجازي پر شــد از 
شــوخي ها و حتي تمســخرهاي اين لباس. 
درنهايت يكي از طراحان لباس ايراني دســت 
به كار شد و در فاصله بسيار كوتاهي تا آغاز اين 
مسابقات كار طراحي لباس براي نمايندگان 
كشــور را آغاز كرد. طرحي كه كامال شايسته 
نام كشــور و ورزشكاران بود. شــايد اگر براي 
ايــن دوره هم كميتــه ملي المپيــك زودتر 
از اين لباس هــا رونمايي مي كــرد، طراحان 
ايراني باز هم دســت به كار مي شــدند و جور 
اين مســئوليت را مي كشــيدند. اما رونمايي 
دقيقه نودي از لباس ها، فرصــت هر كاري را 
گرفت. اينكه چطور كميته ملي المپيك كه در 
بســياري از بخش ها ذوق خوبي براي حمايت 
از كاروان نشــان داده، مثل توليد ويديوهايي 
با اســتفاده از تاريخ ايران باستان، در طراحي 
لباس كوتاهــي كرده، بســيار عجيب به نظر 
مي رســد. چراكه بعيد هم هست كه استفاده 
از طراحان خوش ذوق ايرانــي و حتي پارچه 
باكيفيت تر از آنچه مشاهده شد، هزينه زيادي 
روي دســت كميته مي گذاشــت. ساده ترين 
 و كم هزينه تريــن راه برگزاري يك مســابقه 

بين طراحان بود. 
نكته قابل توجه ديگر اين است كه برخالف 
كشورهای ديگر كه سعی كرده اند در رونمايی 
از لباس های رســمی خود در المپيك توكيو 
بهترين عكسبرداری و نمايش را داشته باشند، 
در رونمايی لباس ايران، يــك پارچه چروک 
در گوشه ای از سالن CIP فرودگاه امام نصب 
شده بود و زمانی كه ورزشكاران برای گرفتن 
عكس آنجا می ايستادند، چروک بودن پارچه 
نمای خوبی به عكس ها نداده بود و بيشــتر در 

ذوق می زد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپوليس و سپاهان، تنها تيم هايی 
هستند كه اين فصل توانسته اند ميانگين 
بيشتر از دو امتياز به ازای هر مسابقه را 
به دست بياورند. جالب اينكه در تاريخ 
فوتبال ايران، هرگز سابقه نداشته تيمی 
با ميانگين بيشــتر از دو امتياز به ازای 
هر بازی، شــانس قهرمانی ليگ برتر را 
از دســت بدهد. هر طور كــه به جدول 

ليگ نگاه كنيم، پرسپوليس و سپاهان 
را شايســته ترين تيم ها برای قهرمانی 
خواهيم ديد. ويژگــی مهم تيم محرم 
نويدكيا، قدرت هجومی اين تيم است. 
باشگاهی كه توانســته در 27 بازی اين 
فصــل، 48 گل به ثمر برســاند. آنها با 
اختالف بسيار زياد، صاحب بهترين خط 
حمله ليگ برتر هســتند. پرسپوليس 
به عنوان دومين خط حملــه برتر اين 
فصل، 11 گل كم تر از ايــن تيم به ثمر 

رسانده است. ويژگی كليدی تيم يحيی 
نيز، قدرت تدافعی اين باشگاه به شمار 
می رود. آنهــا در اين فصل فقط 13 گل 
دريافت كرده اند. اين در حالی است كه 
دروازه ســپاهان در اين فصل 23 بار باز 
شده است. فعال پرســپوليس دو امتياز 
بيشتر از رقيبش دارد و صدرنشين جدول 
به شمار می رود. تفاضل گل سپاهان اما 
بهتر از حريف اســت. در حقيقت حتی 
اگر همين هفته پرسپوليس مساوی كند 

و ســپاهان به پيروزی برسد، طاليی ها 
صدرنشــين ليگ برتر خواهند شــد. 
پرسپوليس با سه برد متوالی، تحت هر 
شرايطی قهرمان می شود. آنها با هفت 
امتياز از ســه ديدار باقی مانده، تنها در 
صورتی قهرمان نمی شوند كه سپاهان 
هر سه مسابقه اش را ببرد و برتری اش را 
در تفاضل گل نيز حفظ كند. روی كاغذ، 
استقالل هنوز شانس قهرمانی دارد اما 
اين شانس، به شدت كم به نظر می رسد. 

تيم فرهاد تنها در صورتی قهرمان خواهد 
شد كه پرسپوليس در هر سه مسابقه اش 
شكست بخورد و يا نهايتا يك امتياز به 
دست بياورد. در اين صورت، اگر سپاهان 
نيز در دو هفته پيــش رو و قبل از نبرد با 
آبی ها نهايتا صاحب يك امتياز شــود، 
تيم فرهاد شــانس رسيدن به قهرمانی 
را خواهد داشــت! زردهــای اصفهان و 
قرمزهــای تهران، در يــك روز و با يك 
شيوه از جدول جام حذفی كنار رفته اند. 
پرسپوليس در جدال با استقالل شكست 
خورد و سپاهان هم در پنالتی ها مغلوب 
فوالد شد. اين دو شكســت همزمان، 
انگيزه دو تيم را برای موفقيت در ليگ 
برتر به هر قيمتی به اوج می رساند. اين 
دو تيم روی هم 11 بار قهرمان ليگ برتر 
شده اند و پرافتخارترين تيم های اين ليگ 
به شمار می روند. اين فصل پرسپوليس 
برای قهرمانی هفتم و ســپاهان برای 
قهرمانی ششم تالش می كنند. جالب 
اينكه تا امروز در مجموع 15 بار سكوهای 
اول و دوم ليگ به اين دو تيم اختصاص 
پيدا كرده و اين اتفاق در اين فصل، به عدد 
17 خواهد رسيد. چراكه به احتمال بسيار 
زياد يكی از آنها قهرمان ليگ می شود و 
ديگری، روی سكوی دوم قرار می گيرد. 
برنامه بازی های پرسوليس در نگاه اول، 
ساده تر از رقيب به نظر می رسد. آنها در 
اين سه هفته بايد با ماشين سازی، تراكتور 
و پيكان برخورد كنند. از بين اين سه نبرد، 
تنها جدال با تراكتور بيرون از تهران رقم 
می خورد. سپاهان اما اين سه هفته بايد با 
پديده، ذوب آهن و استقالل روبه رو شود. 
تنها بازی خانگی تيم محرم در ادامه ليگ، 
روبه روی ذوب آهن رقم خواهد خورد. اگر 
به نتايج نيم فصل اول دو تيم نگاه كنيم، 
پرسپوليسی ها هر ســه مسابقه رفت 
روبه روی سه رقيب بعدی شان در ليگ 
برتر را با پيروزی پشت سر گذاشته اند. 

ســپاهان اما روبه روی پديده شكست 
خورد و سپس، ذوب و استقالل را شكست 
داد. اگر همين نتايج اين هفته ها تكرار 
شوند، تيم گل محمدی برای پنجمين بار 
متوالی جام قهرمانی را باالی سر می برد. 
سپاهانی ها اما اميدوارند كه اين معادله را 
تغيير بدهند و پس از ۶ سال، دوباره روی 

سكوی اول ليگ برتر بايستند.
27۰ دقيقه. اين زمانی اســت كه تا 
پايان فصل در اختيار هر كــدام از اين 
دو تيم قــرار می گيرد. بــرای هر دوی 
آنها، جزئيات از اهميــت فوق العاده ای 
برخوردار است. هر پاس اشتباه، اين دو 
تيم را از هدف شان دور می كند و هر ضربه 
درســت به توپ، راهی برای رسيدن به 
يك جام ارزشمند تلقی می شود. به نظر 
می رســد جدال قهرمانی اين دو تيم، تا 
هفته پايانی ادامه پيدا خواهد كرد. يك 
جدال جذاب كه از هفته ها قبل شروع 
شــده و همچنان هم ادامه دارد. تا اين 
هفته از ليگ، پرسپوليس هشت هفته 
صدرنشينی را تجربه كرده و سپاهان نيز 
پنج هفته در باالترين نقطه جدول بوده 
است. آن چه اهميت دارد اما، صدرنشين 

آخرين هفته از ليگ برتر است.

نگاهی به کورس قهرمانی لیگ برتر در سه هفته پایانی

قرمز، زرد و جام طالیی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

حاال فقط سه هفته تا پایان لیگ برتر بیستم باقی مانده و روی کاغذ، تنها سه تیم هنوز می توانند جام قهرمانی را به 
دست بیاورند. استقالل اما شانس زیادی برای بردن جام ندارد و رقابت بر سر قهرمانی، بین پرسپولیس و سپاهان شکل 

خواهد گرفت. فعال قرمزها با دو امتیاز بیشتر، صدرنشین هستند اما حتی یک لغزش کوچک، می تواند صدر جدول را از این 
تیم بگیرد. درجه حرارت و حساسیت لیگ در هفته های پایانی، به اوج خودش خواهد رسید. سرنوشت باالی جدول در این 

فصل، اوایل مردادماه مشخص خواهد شد.

آریا طاری

وقتی پی اس جــی دائما به ســراغ رونمايی 
خريدهــای جديدتر می رود، بارســا همچنان 
درگير فروش نفرات تيمش است و در عين حال، 
نمی تواند حتی يك نفر از آنها را به فروش برساند! 
بزرگ ترين مشــكل اين روزهای بارسا، ناتوانی 
در فروش مهره های اضافی اين باشــگاه است. 
بازيكنانی كه ظاهرا در نيوكمپ حسابی خوش 
می گذراننــد و به هيچ قيمتی حاضر نيســتند 
باشگاه را ترک كنند. مشــكل بزرگ اساسا اين 
اســت كه اين نفرات، حتی يك مشتری در بازار 
ندارند. اين موضوع برای الپورتا و گروهش به يك 

بحران بزرگ تبديل شده است.
ساموئل اومتیتی؛ مدافع همیشه مصدوم

دوران حضور اومتيتی در بارسا، به قبل و بعد 
از حضور در جام جهانی 2۰18 تقسيم می شود. 
قبل از آن رقابت ها، سامی يك مدافع درجه يك 
بود اما او به خاطر رســيدن به جام جهانی به هر 
قيمتی، عمال آينده فوتبالش را فدا كرد. پس از 
آن، اومتيتی ديگر آن مدافع ســابق نشد و يك 
كابوس بزرگ برای هــواداران تيمش به وجود 
آورد. اومتيتی پس از آن ديگر نه مدافع خوبی بود 
و نه قبول می كرد كه از بارســا جدا شود. او حتی 

چند پيشنهاد رسمی هم دريافت كرد اما در تيم 
باقی ماند و آنقدر فاجعه بود كه حاال ديگر حتی 
يك مشتری در بازار تابســتانی ندارد. اومتيتی 
حاال يكی از منفورترين مهره های هواداران بارسا 
به شمار می رود. به نظر می رسد بارسا بايد تا زمان 
بازنشستگی اومتيتی، برای وداع با اين بازيكن 

صبر كند! 
فیلیپه کوتینیو؛ شبحی در نیوکمپ

گرانقيمت ترين خريد تاريخ باشــگاه بارسا، 
در فصل گذشــته تنها چند بازی برای تيمش 
انجام داد. به نظر می رسد كوتينيو آنقدر فوتبال 
را فراموش كرده كه ديگر حتــی اين ورزش را با 
دوســتانش هم انجام نمی دهد. حقوق سنگين 
ستاره برزيلی، مانع از پيوستن او به يك تيم ديگر 
می شود. چراكه هرتيمی برای جذب او اقدام كند، 
بايد حداقل 2۰ ميليون در ســال به اين هافبك 
هميشــه مصدوم بدهد. به نظر می رسد حداقل 
برای يك ســال ديگر هم، هواداران بارســا بايد 
اين بازيكن را تحمل كنند. بازيكنی كه باشگاه 
18۰ ميليون يورو برای خريدش هزينه كرد اما 
به يك مهره كامال نااميدكننده برای تيم تبديل 

شده است.
کلمان النگله؛ هیچ کس تو را نمی خواهد

وقتی النگله در تركيب يــك تيم به ميدان 

می رود، هميشــه احتمال پنالتی دادن آن تيم 
وجود خواهد داشت. او حتی در يورو 2۰2۰ هم 
نمايشی فاجعه بار داشــت و به يكی از بدترين 
مهره های تيم ديديه دشــان تبديل شد. آنقدر 
كه حتی سرمربی تيم ملی فرانسه، از دعوت او به 
تيم ملی و دعوت نكردن مهره ای مثل اوپامكانو، 
پشــيمان به نظر می رسيد. بارســلونايی ها به 
ويژه بعد از جذب اريك گارســيا، خواهان پايان 
همكاری با النگله هستند اما هيچ باشگاهی آنقدر 
دور از منطق نيست كه اين بازيكن را به خدمت 
بگيرد. النگله يكی از آن فوتباليست هايی است 
كه با نبودنش در زمين، خيلی بيشتر از بودنش به 

تيم كمك می كند.
سرجی روبرتو؛ مدافع تمام شده

باز كردن دروازه پی اس جی در آن مســابقه 
حماسی، آينده ســرجی روبرتو را برای هميشه 
تغيير داد. او هميشــه يك مدافع متوســط بود 
اما با آن گل، اعتباری فراتر از حد انتظار به دست 
آورد. با اين وجود روبرتو، نتوانســت از موقعيتی 
كه برايش ايجاد شده بود به خوبی استفاده كند 
و جايگاه فوق العاده ای در بارسا به دست بياورد. 
حاال دوباره روبرتو، همان مهره پراشــتباه قبلی 
است. بازيكنی كه هواداران بارسا اصال دوستش 
ندارند. اين اواخر، زمزمه هايی درباره پيوستن او به 
سيتی وجود داشت اما بعيد به نظر می رسد كه در 
نهايت اين اتفاق رخ بدهد. مديران باشگاه اخيرا 
پيشنهاد كاهش رقم دستمزد را با روبرتو مطرح 
كرده اند و در انتظار پاســخ اين بازيكن هستند. 

ستاره های بزرگی مثل پيكه، بوسكتس و مسی 
تا امروز با پيشــنهاد كاهش رقم قراردادشــان 

موافقت كرده اند.
عثمان دمبله؛ غده سرطانی! 

چشم اميد بارسلونايی ها به يورو بود تا شايد 
دمبله با چنــد نمايش خوب فروخته شــود اما 
اين بازيكن به ســرعت در اين جام آسيب ديد 
تا مثل هميشــه، كاتاالن ها را نااميد كند. حاال 
دمبوز دوباره ور دل بارسلونايی ها می ماند. مهره 
1۰۰ ميليون يورويی تا امروز حتی به اندازه يك 
دهم ارزش اين قرارداد هم بــرای تيمش بازی 
نكرده اســت. مهره ای كه بــه ازای چند هفته 
بازی، چنــد ماه مصدوم می شــود و ديدارهای 
زيادی را از دســت می دهد. بازيكنی كه زمانی 

 الماس سياه بود، حاال بارسلونايی ها را خاكستر
 كرده است.

آنتوان گریزمان؛ فقط یک مشتری
از شواهد اين طور پيداست كه آنتوان گريزمان، 
قصد ماندن در بارسا را ندارد اما پيشنهاد خاصی 
برای اين بازيكن از راه نمی رسد. فعال آتلتی تنها 
مشتری او به شمار می رود و حاضر است به جای 
گريزمان، سائول را به بارسا بدهد. بارسايی ها اما 
اميدوارند حداقل رنان لودی يا هرموسو را در اين 
انتقال بگنجانند اما آتلتی فعال با اين پيشــنهاد 
مخالف است. از بين مهره های ليست مازاد بارسا، 
گريزمان تنها بازيكنی است كه حاضر است تيم 
را ترک كند اما او هــم مثل همه مهره های قبلی، 
مشتری خاصی ندارد و در سرگردانی به سر می برد. 

اين فصل از ليگ يك، امروز رسما تمام خواهد شد. فصلی 
فشرده كه جذابيت های زيادی داشت و تا همين چند هفته 
قبل، 9 تيم مدعی صعــود از آن به شــمار می رفتند. هفته 
گذشــته، تكليف پايين جدول اين ليگ كامال روشن شد و 
بعد از گل ريحان البرز و نود اروميه، چوكا تالش هم به دسته 
دوم سقوط كرد. تيمی كه همين يك سال قبل توانسته بود 
جواز حضــور در ليگ يك را بگيرد، به همين ســرعت راهی 
رقابت های ليگ دو شــد. چوكا در اين فصل، حتی نتوانست 

يك مسابقه را نيز در تالش برگزار كند. اوج هيجان ليگ يك 
اما به نبرد باالی جدول مربوط می شــود. جايی كه سه تيم 
هنوز روی كاغذ می توانند خودشان را به ليگ برتر برسانند. 
ســه تيم 57 امتيازی كه تنها تفاضل گل آنها را در جدول از 
هم جدا كرده است. فجر سپاسی با تفاضل مثبت 17، فعال در 
صدر جدول ليگ يك ديده می شود و می تواند پس از سال ها 
به ليگ برتر برگردد. فجر اين هفته بايد در زمين گل ريحان 
البرز به ميدان برود. تيمی كه در انتهای جدول قرار گرفته و 
سقوطش به ليگ دو از مدت ها قبل مسجل شده است. روبه رو 
شدن با اين تيم بی انگيزه، يك امتياز بزرگ برای فجر خواهد 
بود تا بتواند تفاضل گلش را باالتر ببــرد. هوادار در رده دوم 
جدول قرار گرفته و با تفاضل مثبت 15 در تعقيب فجر ديده 
می شــود. تيم رضا عنايتی امروز با شهرداری آستارا مسابقه 

می دهد. تيمی كه هفته گذشته توانست بقا در ليگ را جشن 
بگيرد و خيالش را از سقوط نكردن راحت كند. سومين تيم 
مدعی صعود هم، بادران با تفاضل گل مثبت 12 است. تيمی 
كه چند سال است برای رسيدن به ليگ برتر تالش می كند. 
بين تيم های باالی جدولی، بادران سخت ترين بازی ممكن 
را دارد و بايد در ورزشــگاه تختی انزلی روبه روی ملوان قرار 
بگيرد. با هر نتيجه ای، يك تيم تهرانی قطعا به جدول فصل 
آينده ليگ برتر اضافه خواهد شد. اين احتمال هم وجود دارد 
كه هوادار و بادران، به صورت مشــترک به ليگ برتر صعود 
كنند. بدون ترديــد اما خيلی از هــواداران فوتبال ايران، در 
انتظار صعود فجر هستند. يك باشگاه بازيكن ساز كه خاطرات 
بسيار خوبی در فوتبال ايران از خودش به جا گذاشته است. 
تيمی كه ستاره های بسيار زيادی را به سطح اول فوتبال ايران 

معرفی كرده است. با هر نتيجه ای، امروز يكی از حساس ترين 
روزهای فصل فوتبال ايران خواهد بود. يك روز هيجان انگيز 
كه احتماال حواشی بســيار زيادی به همراه خواهد داشت. 
همين كه تفاضل گل به معيار صعود تيم ها تبديل می شود، 
در نوع خودش به شــدت مخاطره آميز است. چراكه ممكن 
است بعضی تيم ها به راحتی تســليم حريف شوند و سالمت 
مسابقات را زير سوال ببرند. اتفاقات زشتی كه در هفته آخر 
ليگ دوم رقم خورد، به هيچ قيمتی نبايد امروز تكرار شــود. 
اينكه يك تيم بخواهد حريفش را با 1۰ گل شكســت بدهد، 
اصال نسبتی با فوتبال سالم ندارد. شايد امروز همه حواس ها 
معطوف به جنگ صعود باشد اما نقش تيم هايی كه روبه روی 
تيم های مدعی صعود قرار می گيرند هم بسيار مهم است. آنها 

می توانند امروز به قهرمان بازی  جوانمردانه تبديل شوند.

شرایط عجیب باشگاه بارسا در فصل نقل و انتقاالت

فروشنده اند، خریدار نیست! 

لیگ یک در ایستگاه آخر

لطفا جوانمرد باشید! 

پرسپولیس و سپاهان، تنها 
تیم هایی هستند که این 

فصل توانسته اند میانگین 
بیشتر از دو امتیاز به ازای هر 
مسابقه را به دست بیاورند. 

جالب اینکه در تاریخ 
فوتبال ایران، هرگز سابقه 

نداشته تیمی با میانگین 
بیشتر از دو امتیاز به ازای 
هر بازی، شانس قهرمانی 
لیگ برتر را از دست بدهد
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