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معروفباچينيهاميماند؟

ســعيد معروف كاپيتان تيم ملــي واليبال از 
تابستان سال گذشته قرارداد خود را با تيم بایک 
موتورز چين امضا كرد و قرار بود از پایيز سال 98 
برای این تيم در ســوپرليگ چين به ميدان برود، 
اما در ابتدای تصميم چينی ها بــرای تعویق این 
مســابقات به دليل نزدیک بودن بــه رقابت های 
انتخابی المپيک و ســپس شــيوع ویروس كرونا 
برگزاری ليگ واليبال چيــن را به تاخير انداخت. 
كاپيتان تيم ملی ایران كه همچنان تحت قرارداد 
تيم چينی است، در شرایطی نتوانسته راهی این 
كشور شود كه سوپرليگ چين به صورت متمركز 
از 30 مردادماه آغاز شده و قرار است طی دو هفته 
برگزار شود. معروف و دیگر بازیکنان خارجی ليگ 
چين با تصميم مسئوالن این كشور مجوز ورود به 
مسابقات را به دست نياوردند؛ در حالی كه در ليگ 
بسکتبال چين حامد حدادی چند ماهی بود كه به 
ميدان می رفت. امير خوش خبر، سرپرســت تيم 
ملی واليبال كه رابطه نزدیکی با معروف دارد نيز 
از عالقه معروف به بازي در چين و احتمال تمدید 

قراردادش با بایک موتورز خبر داد.
    

انتخابغفور،تمريندركاشان!
امير غفور، یکی از ستاره های تيم ملی واليبال 
ایران در سال های اخير، بعد از نمایش درخشانی 
كه در تركيب تيم مونزای ایتاليا داشــت، به لوبه 
پيوست؛ تيمی كه قهرمانی در ایتاليا، اروپا و جهان 
را در ســال های اخير تجربه كرده است. غفور به 
دليل مصدوميت طوالنی مدت نتوانســت فصل 
موفقی را در لوبه پشت ســر بگذارد و همين مهر 
تایيدی بــرای جدایی او بعد از پایــان قراردادش 
بود. لژیونر واليبال ایران با اینکه پيش بينی می شد 
خيلی زود با تيم جدید خود قرارداد امضا كند، اما 
نه به پيشــنهادهای داخلی بلکه به پيشنهادهای 
خارجی خود هم پاســخ مثبت نداد. طبق اعالم 
امير خوش خبر، سرپرســت تيم ملی، غفور این 
روزها در زادگاه خودش یعنی كاشان به سر می برد 
و تمریناتش را به صورت شخصی دنبال می كند. 
باید دید تصميم نهایی غفور در سال المپيک برای 

انتخاب تيم جدیدش چه خواهد بود.
    

المپيكيهايرزمي
بهاردوميروند؟

فدراسيون های رزمی از جمله تکواندو، كاراته و 
بوكس برای آغاز تمرینات ملی پوشان خود به منظور 
آمادگی برای حضور در بازی های المپيک توكيو، 
پروتکل های بهداشتی نسبت به شرایط رشته خود 
را تدوین كرده اند و به منظور گرفتن مجوز به ستاد 
ملی مقابله با كرونا در ورزش ارسال كرده اند تا هرچه 
زودتر اردوهای خود را آغاز كنند. در همين راســتا 
ستاد ملی مقابله با كرونا در ورزش نيز اعالم كرده، 
پس از بررسی پروتکل های ارسالی فدراسيون ها، 
در این خصوص تصميم گيری نهایی را اتخاذ خواهد 
كرد. فدراسيون های رزمی و المپيکی هم برای عقب 
نماندن از قافله آماده سازی بازی های المپيک از سایر 
كشورها امروز )دوشنبه سوم شهریورماه( جلسه ای را 
با محمداسد مسجدی سرپرست فدراسيون پزشکی 
ورزشــی و ریيس ســتاد مقابله با كرونا در ورزش 
خواهند داشت. با فشار فدراسيون ها نيز وزیر ورزش 
قرار اســت در روز پنجشنبه در جلسه هيات دولت 
مطرح كند تا نظر مثبت و مساعد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش را بگيرد. البته درنهایت بازگشایی 
اردوی تيم های ملی این رشته هاي رزمی المپيکی 
بستگی به نظر مثبت فدراسيون پزشکی ورزشی و 

ستاد مبارزه با كرونا در ورزش دارد.
    

لطفوزارتورزشبه
دووميداني

علی ثمری قهرمان پرتاب وزنه آسيا با اشاره به 
رد صالحيت كيهانی بــرای انتخابات دووميدانی 
گفت:»خدا را شکر می كنم كه این اتفاق افتاد و رد 
صالحيت او لطف وزارت ورزش در حق این رشته 
بود. كيهانی در زمان ریاست خود در فدراسيون می 
توانست دست خيلی از ورزشکاران را بگيرد، اما همه 
را نابود كرد. در چهار سال گذشته احترام ها از بين 
رفته بود و همه با هم دشمن شده بودند كه این همه 
حاصل مدیریت او بود. هركسی كه رئيس می شود، 
فقط برای دووميدانی كار كند و همه ورزشکاران 
را ببيند. اینطور نباشد كه وقتی یک ورزشکار افت 

كرد، خيلی زود فراموش شود.«

منهای فوتبال

آریا طاری

لیگ برتر نوزدهم هم رسما به 
پایان رسید و حاال از این فصل لیگ، 
تنها خاطره هایی به جا مانده اند. 
لیگی که در مســیر برگزاری اش، 
مشکالت بسیار بزرگی وجود داشت 
و نگرانی های زیادی در اطرافش 
دیده می شــد اما به هر حال مثل 
همیشه به پایان رسید و نیمه تمام 
نماند. در پایان این فصل بیشــتر 
رکوردها به دو باشگاه تعلق دارد. 
پرســپولیس با رکوردهای مثبت 
و شــاهین با رکوردهای منفی، 
تیم هایی هستند که بیشتر اعداد 
این فصل را به خودشان اختصاص 

داده  اند.
    
 صفر

این عدد، آمار تماشاگران در بسياری 
از دیدارهای این فصل ليــگ برتر بود. 
هيچ فصلی به اندازه ليگ برتر نوزدهم، 
این چنين در مجاورت سکوهای خالی 
برگزار نشده بود. از هفته بيستم به بعد، 
دیدارهای ليگ بدون حضور تماشاگر 
برگزار شــد و این روند تا پایان بازی ها 
ادامه پيدا كــرد. ليگ برتــر نوزدهم، 
كم تماشاگرترین دوره تاریخ ليگ برتر 

به شمار می رفت.
یک

كوتاه ترین صدرنشينی در رقابت های 
این فصل ليگ برتر، متعلق به استقاللی ها 
بود. آنها تنها در پایان هفته ســيزدهم 
صدرنشــين ليگ شــدند و پس از آن، 

دیگر چنين اتفاقــی را تجربه نکردند. 
سپاهان، شهرخودرو و پرسپوليس، دیگر 
تيم هایی بودند كه طعم صدرنشينی را 

در رقابت های این فصل چشيدند.
سه

در ليگ نوزدهم، سه بازیکن موفق 
به ثبت هت تریک برای تيم های شــان 
شــدند. علی عليپور روبه روی شاهين 
بوشــهر، كی روش اســتنلی روبه روی 
شاهين بوشهر و شيخ دیاباته روبه روی 

تراكتورسازی تبریز. 
چهار

بــرای چهارميــن بــار متوالی، 
پرسپوليسی ها جام قهرمانی را از آن 
خود كردند. ترمز پرســپوليس حتی 
با جدایی برانکو نيز كشيده نشد و این 
تيم، دوباره روی ســکوی اول رفت و 
جشن قهرمانی گرفت. قرمزها در این 
فصل حتی زودتر از هميشه نيز قهرمان 
شــدند. ایــن ســریع ترین قهرمانی 
پرسپوليس در یک دوره از ليگ برتر و 
به طور كلی، زودهنگام ترین قهرمانی 
یک باشگاه در همه دوره های ليگ برتر 

به شمار می رفت. 
پنج

در مقتدرانه ترین پيروزی های این 
فصل ليگ برتر، عدد پنج نقش بســيار 
مهمی داشت. اســتقالل در این فصل 
پنج گل به صنعــت نفت آبــادان زد و 
پرسپوليس و سپاهان نيز در یک مسابقه، 
پنج بار دروازه شاهين بوشهر را باز كردند. 
برد پرســپوليس كالــدرون روبه روی 
شاهين، بهترین پيروزی خارج از خانه 

این فصل از ليگ برتر بود. 

شش
هيچ تيمی در این فصل بــه اندازه 
شاهين بوشهر، شکســت های متوالی 
را در ليگ برتر تجربه نکرد. آنها ســابقه 
شکست در 6 دیدار متوالی از این فصل 
را دارند. شــاهين در فاصله هفته های 
چهارم تا نهم در همــه دیدارهایش در 
ليگ شکست خورد و در پایان فصل نيز 

به دسته پایين تر رفت. 
هفت

ركورد بيشــترین تعداد پيروزی های 
متوالی در این فصل، به پرسپوليس تعلق 
دارد. آنها یک بار در فاصله هفته های دوازدهم 
تا هجدهم و یک بــار در فاصله هفته های 
بيستم تا بيست و ششم، همه دیدارهای شان 
را با پيروزی پشت ســر گذاشتند. در ليگ 
نوزدهم هيچ تيم دیگری موفق نشد هفت 
برد پياپی كسب كند اما پرسپوليسی ها دو 

بار چنين كاری انجام دادند. 
هشت

پرگل ترین بازی ایــن فصل از ليگ 
برتر، هشت گل داشت. در این مسابقه كه 
در تهران برگزار می شد، پيکان توانست 
ماشين سازی تبریز را با نتيجه پرگل و 

سنگين هشت بر دو از پيش رو بردارد. 
ده

تنها ســرمربی ليگ برتر كه در این 
فصل حتی یک شکســت را نيز تجربه 
نکرد، محمود فکری بود. او در 10 بازی 
از ليگ نوزدهم روی نيمکت نســاجی 
نشســت و در این تيم، هرگز نتيجه را 
به رقبا واگذار نکرد. چهــار پيروزی و 6 
تساوی، حاصل دوران كاری درخشان 

فکری در باشگاه نساجی بود. 

چهارده
تا قبل از شروع رقابت های این فصل، 
هيچ تيمی نتوانســته بــود با اختالف 
دو رقمی در ليــگ قهرمان شــود اما 
پرسپوليسی ها برای اولين بار دست به 
چنين كاری زدنــد و در حالی قهرمان 
ليگ شــدند كه با تيم دوم جدول، 14 
امتياز اختالف ایجاد كــرده بودند. این 
مقتدرانه ترین قهرمانی یک باشگاه در 

ادوار ليگ برتر به شمار می رفت. 
پانزده

شيخ دیاباته در اولين فصل حضور در 
فوتبال ایران، كفش طال را از آن خودش 
كرد. شيخ دیاباته كه دیدارهای زیادی را 
نيز به خاطر مصدوميت از دست داده بود، 
با 15 گل بهترین گل زن این فصل ليگ 
لقب گرفت. برای دومين ســال پياپی، 
آقای گل ليگ برتر خارجی اســت. در 
همين فوتبال اما ورود مهره های جدید 

خارجی را ممنوع كرده اند! 
شانزده

بين هفته های یازدهم تا بيســت و 
هفتم ليگ برتر، پرسپوليسی ها حتی 
با یک شکســت هم روبه رو نشدند. این 
تيم توانست در ليگ نوزدهم، ركورددار 
دیدارهای پياپی بدون باخت شود. این 
ركورد تا پایان فصل در اختيار قرمزهای 

پایتخت باقی ماند. 
هفده

بيشــترین زمــان انتظــار برای 
پيروزی در ایــن فصل، به شــاهين 
بوشهر تعلق داشــت. بوشهری ها در 
17 هفته اول ليگ، حتــی یک برد را 
نيز جشن نگرفتند و 17 بازی را بدون 

حتی یک پيروزی پشت سر گذاشتند. 
اولين برد این فصل شــاهين در هفته 
هجدهم ليگ برتر از راه رســيد. این 
عدد همچنين عدد تساوی های نفت 
مسجدســليمان در این فصل نيز بود. 
نفتی ها با 17 نتيجه مساوی، سالطين 

تساوی های ليگ بودند. 
بیست

پارس جنوبی جــم تنها با 20 گل 
زده در این فصل، صاحب ضعيف ترین 
خط حمله رقابت های ليگ برتر بود. 
آنها كه در فاز هجومــی نااميدكننده 
به نظر می رســيدند، سرانجام از ليگ 

سقوط كردند. 
بیست و یک

پرسپوليس با تصاحب 21 پيروزی 
در این فصــل از  ليگ برتــر، ركورددار 
همه ادوار این رقابت ها شد. تا این فصل 
ركورد بيشــترین پيروزی با 20 برد به 
پرســپوليس برانکو در ليگ شانزدهم 
اختصاص داشــت. حاال سرخ ها اولين 
تيمی هستند كه توانسته اند در تاریخ 
ليگ برتر 21 برد را جشــن بگيرند. این 
اتفاق حتی در ليگ 34 تيمی نيز برای 

هيچ تيمی رخ نداده بود. 
بیست و نه

بهترین تفاضل گل در پایان ليگ برتر 
نوزدهم نيز متعلق به پرسپوليسی ها بود. 
آنها فصل را با تفاضل مثبت 29 به پایان 
رساندند. استقالل با تفاضل مثبت 24، 
در این زمينه تيم دوم رقابت ها به شمار 

می رفت.
سی و یک

بدترین تفاضل ليگ برتر با اختالف، 
مربوط بــه تيــم قعرنشــين جدول 
رقابت های ليگ برتر بود. شــاهين در 
حالی از ليگ برتر به ليگ یک برگشت كه 
تفاضلش در جدول نهایی رقابت ها عدد 

منفی 31 را نشان می داد. 
پنجاه و پنج

اســتقالل این فصل را روی سکوی 
دوم تمام كرد اما آنهــا در فاز هجومی، 
بهترین تيم ليگ برتر بودند. استقالل 
اســتراماچونی در گل زنی بسيار موفق 
نشان داد و استقالل فرهاد نيز توانست 
همين مســير را به خوبی برای خودش 
حفظ كند. آبی ها در ليگ نوزدهم 55 بار 
دروازه رقبا را باز كردند. آن هم در حالی 
كه دومين خط حملــه قدرتمند ليگ 
یعنی پرسپوليس تنها موفق به زدن 46 
گل شده بود. استقالل با اختالف، صاحب 

بهترین خط حمله این فصل بود. 
شصت و هفت

یحيی و پســرها، این فصــل را با 
67 امتياز به پایان رســاندند. تا امروز 

در تاریخ ليگ برتــر ایران هيچ تيمی 
نتوانســته در یک فصل بيــش از 67 
امتياز به دســت بياورد. پيش از این 
تيم هایی مثل ســپاهان و استقالل، 
موفق شده بودند یک فصل را درست 
با همين تعداد امتياز تمام كنند اما آن 
روزها، ليگ برتر با حضور 18 تيم و در 
34 هفته برگزار می شــد. در حقيقت 
به لحاظ ميانگين امتياز، پرسپوليس 
ليگ نوزدهم امتيازآورترین تيم تاریخ 
ليگ بوده اســت. حتی تيم برانکو نيز 
هرگز این تعداد امتياز را در یک فصل 

به دست نياورده بود. 
دویست و چهل

از دیــدار پرســپوليس و پــارس 
جنوبــی در اوليــن هفتــه از ليگ تا 
نبردهــای همزمــان هفتــه پایانی، 
مجموعــا 240 بــازی در این فصل 
برگزار شــد. دیدارهایی كه یک وقفه 
طوالنی نيز بين آنها قرار گرفت تا ليگ 
نوزدهم، به عنوان طوالنی ترین دوره 
از همه تاریخ ليگ برتر شناخته شود. 

پانصد و سه
این فصل از ليگ برتــر، مجموعا 
503 گل داشــت. ميانگين 2.01 گل 
در هر بازی، به هيــچ وجه برای ليگ 
اميدواركننده به نظر نمی رسد. جالب 
اینجاســت كه تيمی مثل فــوالد با 
ميانگين كم تر از یــک گل زده در هر 
بازی، روی ســکوی سوم همين ليگ 

ایستاده است. 
هشتاد هزار

پرتماشــاگرترین بــازی این فصل 
ليگ برتر، با اســتقبال 80 هزار نفری 
تراكتوری ها از نبرد با اســتقالل شکل 
گرفت. در فصلی كــه دربی ها آزادی را 
پر نکردند، تراكتوری ها بــاز هم برای 
تيم شان سنگ تمام گذاشتند و البته، 

شکست سنگينی را تماشا كردند.

عددبازی با لیگ برتر نوزدهم

عدد بده!

اتفاق روز

آریا رهنورد

یولن لوپتگــی واقعا مربی عجيبی اســت. 
مردی كه شکســت های بزرگ و پيروزی های 
بزرگی دارد. مردی كه در 53 ســالگی اساســا 
یک مربی مسن نيســت اما تجربه های جالبی 
در كارنامه اش دیده می شــود. از لوپتگی آن چه 
برای فوتبال ما بيشــتر اهميت دارد، داســتان 
مذاكره او با مهدی تاج است. شاید اگر این مربی 
پذیرفته بود كه روی نيمکت تيم ملی بنشيند، 
امروز با خانه نشينی ميليون ها یورو پول به جيب 
می زد. او البته از قماش ویلموتس نيست و حاال 
با كار و سختکوشی، روی سکوی اول یوروليگ 

ایستاده است.
این اواخر از ســرمربی اســپانيایی سویا، دو 
تصویر معروف در فوتبال ایران منتشر شده است. 
در اولين تصویر، او كنار مهدی تاج ایســتاده و 
مذاكره با ریيس وقت فدراسيون فوتبال ایران را 
پشت سر می گذارد و در دومين تصویر، این مربی 
در حال اشــک ریختن پس از قهرمانی سویا در 
فينال یوروليگ است. لوپتگی، جدی ترین گزینه 
فوتبال ایران پــس از جدایی كارلوس كی روش 
بود. او در حالی وارد مذاكره با فدراســيون شد 

كه اصال روزهای خوبی را ســپری نمی كرد و دو 
اخراج در یک سال را پشــت سر گذاشته بود. به 
نظر می رسيد می توانيم این مربی را جذب كنيم 
اما تاج و رفقا، موفق به انجام این كار نشدند. به هر 
دليلی، لوپتگی رضایت نداد و كار فوتبال ما با او، 
خيلی زود تمام شد. بد برای ما، كه می توانستيم 
صاحب یــک مربی ســختکوش و تاكتيک بلد 
شویم. هرچند كه حتی اگر لوپتگی را هم جذب 
می كردیم، حاميان سرسخت كارلوس كی روش 
به او اجازه نفس  كشيدن نمی دادند. خوب برای 
او، كه هرگز خودش را در فضــای فوتبال ایران 
قرار نداد. او در اروپا ماند و خوشبخت شد. آن جا 
نه مجبور بود با وعده های توخالی تاج دســت و 
پنجه نرم كند و نه با یک مشت مدیر سالخورده، 
بازنشسته و ناآكارمد سروكله بزند. آن جا نه نگران 
دریافت دســتمزدش بود و نه نيازی به دور زدن 
تحریم ها برای گرفتن حقوقش داشت. لوپتگی 
برای خودش، بهترین تصميم را گرفت و حتی به 
فوتبال ایران، نزدیک هم نشد. یولن با این تصميم 
بزرگ، خودش را از انبوه مشــکالت نجات داد و 
چنين مسئوليتی را قبول نکرد. حاال در اسپانيا، او 
را به عنوان سرمربی فاتح یوروليگ می شناسند. 
آن  هم در فصلی كه عملکرد اروپایی رئال مادرید، 

بارسلونا و آتلتی، كامال نااميدكننده بوده است. 
سویا با این مربی، شایســته ترین نماینده این 
فصل فوتبال اســپانيا در نبردهــای اروپایی به 

شمار می رود.
لوپه، گلر فوق العاده ای نبــود. او در آكادمی 
رئال سوســيه داد پرورش یافت و در ســه سال 
عضویت در باشــگاه رئال مادریــد، بازی های 
زیادی برای این تيم انجام نداد. او چند سال بعد، 
پيشنهاد باشگاه بارسلونا را نيز به دست آورد اما 
آنقدر بازیکن مهمی نبود كه حضور مشتركش 
در رئال و بارسا، خبرساز شود. به عنوان یک مربی 
اما، یولن مسير به مراتب بهتری را برای خودش 
انتخاب كرد. لوپتگی كارش را به عنوان دستيار 
در رده های پایه تيم ملی اســپانيا شروع كرد. او 
مدتی بعد به عنوان سرمربی رایووایکانو انتخاب 
شد اما تنها 10 مسابقه روی نيمکت این باشگاه 
دوام آورد. لوپتگی كه مدتی به عنوان مفســر و 
گزارشگر فوتبال مورد توجه قرار گرفته بود، به 
رده های سنی تيم ملی اسپانيا برگشت و در این 
رده ها، به ستاره های آینده الروخا فرصت رسيدن 
به پيراهن تيم ملی داد. پورتو اولين باشگاه بزرگی 
بود كه به لوپتگی، یک قــرارداد جذاب داد. او به 
محض پيوستن به باشگاه پرتغالی، هفت بازیکن 
اســپانيایی را برای این تيم جذب كرد. یولن در 
همان فصل اول، پورتو را به جمع هشت تيم برتر 
ليگ قهرمانان رســاند اما با وجود این موفقيت 
فراموش نشدنی، آنها در این مرحله یک شکست 

وحشتناک را برابر بایرن تجربه كردند. پورتو در 
طول دو فصل سرمربيگری لوپتگی، هيچ جامی 
به دست نياورد و این به معنای پایان دوران كاری 
این مربی در باشگاه بود. پس از آن، لوپه سرمربی 
تيم ملی اسپانيا شد و در مراحل مقدماتی جام 
جهانی، نتایج فوق العاده ای گرفت. هرچند كه 
مذاكره و توافق بدموقع با رئال مادرید، تنها دو روز 
قبل از شروع رقابت ها سند بركناری ناگهانی این 
مربی را امضا كرد. او حتی در رئال مادرید نيز به 
سختی شکست خورد و خيلی زود از این باشگاه 
بركنار شد اما درســت در حالی كه همه تصور 
می كردند دیگر اميدی به آینده كاری اش وجود 
ندارد، ششمين قهرمانی سویا در تاریخ یوروليگ 

را رقم زد.
سویا از مســيری به مراتب سخت تر از اینتر، 

خودش را به فينال ليگ اروپا رساند. آنها قبل از 
مسابقه نهایی، منچستریونایتد آماده سولسشر 
را از تورنمنــت خارج كردند و پيــش از ان، تيم 
شگفتی ســاز وولورهمپتون را شکست دادند. 
پيش از آن هم رم مقابل این تيم صف كشــيده 
بود. تيم لوپتگــی برای بازی در فينال، از ســه 
حریف سرســخت عبور كــرد و در دیدار نهایی 
نيز، آنتونيو كونته را از پيش رو برداشت. این یک 
پيروزی بزرگ فردی برای ایــن مربی هم بود. 
چراكه همه می دانند كونته به لحاظ تاكتيکی، 
چه مربی بزرگی است. حاال دوباره همه از لوپتگی 
حرف می زنند. از مردی كه پس از شکست های 
سریالی، راه خودش را پيدا كرده است. مردی كه 
به فوتبال ایران نيامد تا یک سال و چند ماه بعد، 

جام قهرمانی یوروليگ را لمس كند.

از مهدی تاج تا قهرمانی یورولیگ

دورازايران،خوشبختشد!

بوشهری ها در 17 هفته اول 
لیگ، حتی یک برد را نیز 
جشن نگرفتند و 17 بازی 
را بدون حتی یک پیروزی 
پشت سر گذاشتند. اولین 

برد این فصل شاهین در 
هفته هجدهم لیگ برتر 

از راه رسید. این عدد 
همچنین عدد تساوی های 
نفت مسجدسلیمان در این 

فصل نیز بود. نفتی ها با 17 
نتیجه مساوی، سالطین 

تساوی های لیگ بودند
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