
گروه ورزشــی- ۶۴ درصد 
از حالت هــای موجود در هفته های 
پایانی حکم به قهرمانی پرســپولیس 
می دهد و ۳۶ درصد حکم به قهرمانی 

سپاهان.
پس از انجام سه مسابقه مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی، فوتبال 
ایران حاال در شــرایطی به اســتقبال 
ادامه مسابقات لیگ برتر خواهد رفت 
که پرسپولیس و سپاهان دو تیم دارای 
شانس برای قهرمانی در لیگ بیستم 
هستند و استقالل اگرچه روی کاغذ 
هنوز به قهرمانی امیدوار است اما در 
عمل، باید منتظر یک معجزه بماند تا 
در دو هفته پایانی نیز این شانس روی 

کاغذ را حفظ کند.
پرســپولیس، صدرنشــین 58 
امتیازی لیگ برتر در سه بازی پایانی 
باید مقابل ماشــین سازی، تراکتور و 
پیکان قرار گیرد و تنها یک ســفر به 
تبریز را خواهد داشت و در دو هفته 
پایانــی، در تهران به مصاف حریفان 
خود خواهد رفت. ســپاهان تیم 5۶ 
امتیازی لیگ برتر در سه بازی پایانی 
به ترتیــب برابر پدیده، ذوب آهن و 
اســتقالل قرار خواهد گرفت و باید 
دو بازی خارج از خانه را برگزار کند.
با چشــم پوشی از شانس اندک 
شــاگردان فرهاد مجیدی، 81 حالت 
مختلف برای معرفــی قهرمان لیگ 
ایــران وجود دارد که در این گزارش 
تالش شــده تا به شکلی کامال ساده، 
حاالت مختلف آن بررسی شود. ذکر 
این نکته نیز الزم اســت که مســئله 
تفاضل گل در جدول محاسبه نشده 
و باتوجــه به تفاضل هــای کنونی، 
فرض بر این اســت که ســپاهان در 
این مولفه برتــری دارد. حال اینکه 
اگر پرســپولیس این هفتــه با نتیجه 
ای مطلوب ماشین سازی را مغلوب 
کنــد، این فرض در جــدول بعدی 

تغییر خواهد کرد.
پرسپولیس فرصت جبران 

می دهد؟
ســپاهان برای قهرمانی فارغ از 

نتایج خود، باید چشم به نمایش های 
پرســپولیس بــدوزد. چــرا که اگر 
شاگردان یحیی گل محمدی 9 امتیاز 
به دست آورند، در هر حالتی قهرمان 
خواهند شــد و نتایج سپاهان تفاوتی 
در جــدول ایجــاد نخواهــد کرد. 
سرخپوشــان تهرانــی در نیم فصل 
اول ماشــین سازی، تراکتور و پیکان 
را شکســت دادند و باید دید که آیا 
موفق به این کار خواهند شد یا خیر؟
ســپاهان و ماموریــت 9 

امتیازی
ســپاهان اگر حتی یــک امتیاز 
از دســت بدهد، ۴۴.۴% از شــانس 
قهرمانــی را از دســت خواهد داد و 
در آن صــورت بایــد منتظر لغزش 
پرســپولیس در دو بازی باشــد که 
باتوجه به یک تقابل با ماشین سازی 
و برتــری احتمالی، اتفــاق دور از 
انتظاری خواهد بود. سپاهان در دور 
رفت مقابل شــهرخودرو شکست 
خورد و حاال باید این تیم را شکست 
دهد چرا که در صورت یک باخت از 
سوی سپاهان، شاگردان نویدکیا باید 
منتظر یک باخت و مساوی از سوی 
پرسپولیس یا سه تساوی در کارنامه 

این تیم بمانند.
جدول لیگ این هفته تغییر 

می کند؟

این هفته می تواند سرنوشــت 
لیگ برتر تا حدی مشــخص شود. 
اگر پرسپولیس و سپاهان هر دو برنده 
بازی شــوند، 5۴ حالت باقی خواهد 
ماند که دوباره شانس پرسپولیس در 
این جدول بیشــتر خواهــد بود. اما 
اگر این هفته یکی از دو تیم لغزشــی 
داشته باشــند و تیم دیگر به پیروزی 
برســد، در آن صورت تکلیف لیگ 
شاید تا حدی مشخص شود؛ به طور 
مثال تســاوی یا شکست سپاهان و 
پیروزی پرســپولیس، اختالف را به 
۴ یا 5 امتیــاز افزایش می دهد که در 
این حالت قرمزها فرصت مســجل 
کردن قهرمانی در ورزشــگاه آزادی 
را خواهند داشــت. حال طرف دیگر 
ماجرا، تساوی یا باخت پرسپولیس و 
پیروزی سپاهان است که صدرنشین 

را تغییر می دهد.
 -  %64.19 پرســپولیس 

سپاهان %35.80
از 81 حالــت موجود، بیش از 
۶۴ درصــد از آن حکــم به قهرمانی 
پرســپولیس میدهنــد. بــه عبارتی 
سرنوشــت پرســپولیس در دست 
خود این تیم اســت و کســب ســه 
پیروزی، پنجمیــن قهرمانی متوالی 
را بــه نام این تیــم می زند. نکته مهم 
اینکه اگر پرســپولیس دو بازی پیش 

روی خود را با پیروزی پشــت ســر 
بگذارد، باتوجه به تقابل ســپاهان در 
مشهد و همچنین رویارویی با ذوب 
آهن، شانس بیشتری هم داشته باشد.
امــا بــرای شــاگردان محرم 
نویدکیــا هیچ چیز تمام نشــده. یک 
برد در مقابل شــهرخودرو و سپس 
پیــروزی در برابــر ذوب آهن که به 
نظر شانس بقایش افزایش یافته، این 
تیم را در مقابل استقاللی قرار می دهد 
که نتایج لیــگ برتر اهمیت چندانی 
برایش ندارد و همین موضوع به نفع 
سپاهان خواهد بود. نکته مهم این که 
پرسپولیس باید با پیکان و تراکتوری 
بازی کند که حداقل تاکنون، شانس 

کسب سهمیه دارند. 
خوش شانســی پرســپولیس 
می تواند این باشــد که پیکان نیز مثل 
ماشین ســازی، تکلیفش تا پیش از 

دیدار با این تیم مشخص شود.
نباید فراموش کــرد که در این 
بین مولفه های دیگری هم هســتند؛ 
از جملــه میزبانــی، انگیــزه تیم ها، 
مصدومیــت بازیکنان، آمادگی مهره 
ها، شــرایط زمین و... . بنابراین این 
اعداد نمی تواند شــانس قهرمانی یا 
احتمــاالت صدرنشــینی را بازتاب 
دهد و تنها نشان دهنده حاالتی است 

که امکان دارد رخ دهد.
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گروه ورزشــی- از اول مرداد 
بازی های المپیک توکیو آغاز می شود. 
با وجود اینکه شــیوع ویروس کرونا 
بازی های امســال را دستخوش تغییر 
کرده است و بار ها شاهد لغو و تعویق 
مسابقات کسب ســهمیه بودیم، اما 
باالخره کمیته برگــزاری بازی های 
توکیــو و کمیتــه بین المللی المپیک 
تصمیــم به برگزاری این مســابقات 

گرفتند.
۴ روز دیگر به صورت رســمی 
رقابت هــای المپیک توکیو ۲۰۲۰ در 
ژاپن آغاز می شــود. کاروان ایران در 
این دوره از رقابت ها ۶۶ سهمیه کسب 

کرده است.
مراسم بدرقه کاروان ایران 
بــه بازی های المپیــک توکیو 

برگزار شد
در فاصلــه شــش روز به آغاز 
ســی دو دومین بازی هــای المپیک 
در توکیو، مراســم بدرقه اولین گروه 
تیم های ورزشــی به المپیک، درمحل 
CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی 

)ره( برگزار شد.
نفر ســوم وزنــه برداری 
جهــان از المپیــک توکیو کنار 

گذاشته شد
فرناندو ریس نفر پنجم مسابقات 
وزنه بــرداری المپیک ریو و صاحب 
مدال برنز مســابقات جهانی به دلیل 
مثبت شــدن آزمایش دوپینگش در 
تاریخ 11 ژوئن، از بازی های المپیک 

۲۰۲۰ توکیو حذف شد.
المپیــک  دومیــن کاروان 
ایران، بدون مراسم بدرقه راهی 

ژاپن می شود
مراســم بدرقه اولیــن کاروان 
المپیکی کشــورمان بــه رقابت های 
 cip المپیک توکیو ۲۰۲۰ در ســالن
فرودگاه امام خمینی )ره( برگزار شد.

دومین گــروه المپیکی ایران به 
مسابقات اعزام می شوند، اما برای آن 
ها مراســم بدرقه در نظر گرفته نشده 

است.
خبر خــوش بــرای وزنه 

برداری ایران
نــواب نصیرشــالل و کیانوش 
رســتمی، ۲ وزنه بردار کشورمان در 
مسابقات المپیک ۲۰1۲ لندن موفق به 
کسب مدال برنز و نقره شده بودند، اما 
حاال بعد از مثبت شدن تست دوپینگ 
حریفانشــان، رنگ مدال این ۲ وزنه 
بردار هم تغییر پیدا کرد. به این ترتیب 
مدال کیانوش رســتمی از برنز به نقره 
و مدال نواب نصیرشالل هم از نقره به 

طال تغییر پیدا کرد.
حــذف از المپیک توکیو به 
خاطــر رعایت نکــردن فاصله 

اجتماعی
تیم ملی بیســبال کــره جنوبی، 
مدافع عنــوان قهرمانی مســابقات 
الپیــک، دو بازیکن خــود را به دلیل 
رعایت نکردن فاصلــه اجتماعی از 
حضــور در بازی های المپیک ۲۰۲۰ 

توکیو کنار گذاشت.
شمار مبتالیان المپیکی به 

55 نفر رسید
نتیجه تســت کرونــای "ریو 
ســئونگ مین" عضو کــره ای کمیته 
بیــن المللی المپیک )IOC( که برای 
حضــور در بازی های المپیک توکیو 
وارد ژاپن شده بود، در فرودگاه ناریتا 
مثبت شــد تا او اولین عضو کرونایی 
کمیته بین المللی المپیک در بازی های 

المپیک ۲۰۲۰ لقب بگیرد.
تشویق های  از  اســتفاده 

ضبط شده در المپیک توکیو
با توجه به غیبت تماشاگران در 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، کمیته برگزاری 
بازی هــا بــا الگوبــرداری از نحوه 
برگــزاری مســابقات دیگر در طول 
دوران شــیوع ویروس کرونا، هنگام 
برگزاری مسابقات برای جبران غیبت 
تماشاگران از صدا های تشویق ضبط 

شده استفاده خواهد کرد.
بنا بــر اعالم کمیتــه برگزاری 
مســابقات المپیک توکیو در مجموع 
1۰ نفــر از افراد مرتبــط با بازی های 
المپیک به کرونا مبتال شــدند و به این 
ترتیب مجموع کرونایی های مرتبط با 
المپیک توکیو به 55 نفر افزایش یافت.

نکاتــی آمــاری در مورد 
کاروان ایران در المپیک ۲0۲0

دو ورزشکار از دو نسل متفاوت 
دهه هشــتاد و پنجــاه کوچکترین و 
بزرگترین نمایندگان اعزامی ایران به 

المپیک توکیو هستند.
کاروان ایــران بــا 181 نفر در 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت می کند. 
تعداد ورزشــکاران کاروان ایران ۶۶ 
نفر اســت که 1۰ نفر آنها را زنان و 5۶ 

نفر را مردان تشکیل می دهند.
بیشتر ورزشکاران کاروان ایران 
متولد دهه های ۶۰ و ۷۰ هســتند اما 
کوچکترین و بزرگترین عضو کاروان 

ایــران خارج از این دو دهه متولد 
شده اند.

اکنون بــا این دو 
ورزشــکار و دیگر 

مهم  اتفاقــات 
کاروان ایران در 

المپیک توکیو آشنا 
می شویم:

یــن  چکتر کو *
ورزشکار کاروان:

از رشــته  آرمینــا صادقیــان 
تیراندازی متولد ســال 1۳8۰ است. 

او اولین المپیک خود را در ســن 19 
سالگی تجربه می کند.

*بزرگتریــن ورزشــکار 
کاروان:

جواد فروغی از رشته تیراندازی 
متولد ســال 1۳58 است. او نیز اولین 

المپیک خود را تجربه می کند.
*با سابقه ترین ورزشکار 

کاروان:
احسان حدادی در المپیک های 
۲۰۰8 پکن، ۲۰1۲ لندن و ۲۰1۶ ریو 
حضور داشته است و حاصل آن یک 
مدال نقره پرتاب دیسک در لندن بوده 

است.
*بیشــترین تعداد سهمیه 

رشته ها :
کشتی با 5 ســهمیه فرنگی و ۶ 

سهمیه آزاد بیشترین تعداد سهمیه 
)11 سهمیه( را کسب کرده است.

*کمترین تعداد ســهمیه 
رشته ها:

تنیس روی میــز، بدمینتون، 
شنا، تیروکمان و دوچرخه سواری 

هر کدام با یک سهمیه در 
المپیــک حاضر 

هستند.

تعــداد  *بیشــترین 
ورزشکار:

والیبال و بسکتبال هر کدام با 1۲ 
ورزشکار بیشــترین تعداد نفر را در 

المپیک توکیو دارند.
*تاریــخ ســازی های 

کاروان:
-بــرای اولین بار 
ایران با ۶۶ ورزشکار 
در بازی های المپیک 
توکیو شــرکت می 

کند.
اولین  -برای 
مرتبــه ایــران در 
سه رشــته تیمی 

)والیبال، بســکتبال و شمشــیربازی 
تیمی( نماینده دارد.

-بــرای اولین بــار ایران در 
بدمینتون زنان نماینده دارد.

-بــرای اولین بار ایران 
1۰ ورزشــکار زن در بــازی 

های المپیک دارد.
*تکرار تاریخ بعد از 

5۷ سال

ســیمین صفا مهر در بازی های 
المپیک 19۶۴ در دوی 1۰۰ متر زنان 
شــرکت کرد و اکنون بعد از گذشت 
5۷ ســال فرزانه فصیحی در بازیهای 
المپیک توکیــو در  دوی 1۰۰ متر به 

رقابت می پردازد.
* حضــور دو بــرادر در 

کاروان ایران
محمد علی و محمدرضا گرایی 
ملی پوشــان کشــتی فرنگی دو 
برادری هستند که در توکیو به 
میدان می روند. این دو برادر 
شــیرازی خاطره حضور 
رســول و امیررضا خادم در 
المپیک های 9۲ بارسلون و 

9۶ آتالنتا را زنده می کنند.

گروه ورزشی- تیم سایپا که هم 
اکنون بــا ۲۳ امتیاز و حضور در رده 
پانزدهــم جدول رده بندی لیگ برتر 
یکی از دو گزینه ســقوط به حساب 
مــی آید با یک اتفــاق بحرانی دیگر 

روبرو شد. 
فراز کمالوند ســرمربی تیم در 
فاصله ســه هفته مانده به پایان بازی 
ها از هدایت سایپا کناره گیری کرده 
اســت! این در حالی است زمانی که 
باشگاه سایپا با مدیر فنی تیم استقالل 
قرارداد امضاء کرد اعالم کرد که این 

قــرارداد تا پایان فصــل آینده معتبر 
خواهد بود و حتی باشــگاه ســایپا 
بدین نکته اشــاره کرد که فصل آینده 
اســتراتژی اش از حضــور در لیگ 
برتر کسب ســهمیه حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا است. 
سایپا در بازی هایی که به میدان 
آمــد با وجود تالش فراوان در امتیاز 
گیری موفق نبود و ســه امتیازی که 
با حکم کمیته انضباطی به حســاب 
این تیم واریز شــده بود با رای کمیته 
استیناف برگشت داده شد تا کار این 

تیم بــرای بقاء در جــدول بازی ها 
سخت تر شود. در مسابقه ای که البته 
ســایپا ۲-1 بازنده شد اما به تعویض 
ششــم پیکان که خالف قانون بوده 
اعتراض کرد و ابتدا موفق به کســب 
ســه امتیاز شد اما در ادامه با اعتراض 
باشــگاه پیکان نتیجه بازی به جدول 

رده بندی برگشت. 
در فاصله سه هفته مانده به پایان 
بازی ها کناره گیری فراز کمالوند از 
هدایت تیم ســایپا اوضــاع نارنجی 
پوشــان را بدتر می کند به خصوص 

کــه در این برهه از زمــان مربی ای 
حاضر نیســت ریسک کند و هدایت 
تیم سایپا را برعهده بگیرد. باید منتظر 
ماند و دید که واکنش باشــگاه سایپا 
در مورد این تصمیم فراز کمالوند چه 

خواهد بود. 
ســایپا البتــه در روزهای اخیر 
بحران های دیگری را هم پشــت سر 
گذاشــته اســت که یکی از آنها کنار 
گذاشتن چهار بازیکن از اردوی تیم 
بوده است. هم چنین فراز کمالوند در 
یکــی از مصاحبه ها گفته بود برخی 

از بازیکنان ســایپا در حــد و اندازه 
های این تیم نیســتند که این ذهنیت 
عامــل اصلی و پس زمینه اســتعفای 
کمالوند بوده است. فراز کمالوند در 
حالی از سمت خود استعفاء کرد که 
رابطه خوبی با مهرداد سراجی مدیر 
عامل باشــگاه سایپا دارد و همیشه از 
حمایت های او به خاطر حضورش 
در راس کادر فنــی این تیم و در ادامه 
نتیجه گیری تیم قدردانی کرده است 
و به نظر می رسد این بار هم جدایی 
در سایه تفاهم خواهد بود. همان طور 

که جدایی این مربی از اســتقالل هم 
در یک فضای کامال دوستانه صورت 

گرفت. 
ســایپا سه امتیاز با نزدیک ترین 
تیم بــه منطقه خطر یعنی ذوب آهن 
فاصله دارد و ســه هفته هم به پایان 

بازی ها باقی مانده است. 
این اختالف قابل جبران اســت 
بــه این شــرط که در گام نخســت 
ذوب آهن دچار لغزش شــود و البته 
 ســایپا در نتیجه گیری بهتر از گذشته 

عمل کند.

تنها 4 روز دیگر تا آغاز رقابت های المپیک توکیو باقی مانده است.

4 روز تا المپیک ۲0۲0؛

از برگزاری مراسم بدرقه اولین 
کاروان اعزامی ایران به المپیک تا 
افزایش شمار کرونایی ها در توکیو

ماراتن لیگ ایران به سود کدام تیم؟

بررسی شانس قهرمانی؛ پرسپولیس ۶۴% - سپاهان %۳۶
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