
تيم ملي واليبال 
سعيد احمديان

    گزارش
کشــورمان در 
حالي امـروز در 
مرحله دوم قهرماني آسيا به مصاف چين می رود 
کـه شـاگردان کوالکوويـچ به دنبـال جبران 
شکست شوکه کننده مقابل استراليا هستند.

»باخت به استراليا يک هشدار به موقع بود«، اين 
را بهروز عطايي، سرمربي تيم ملي نوجوانان ايران 
که هنوز طعم شيرين قهرماني تيمش در جهان 
زير زبان هاست، می گويد و معتقد است شاگردان 
کوالکوويچ نبايد هيچ حريفي را دست کم بگيرند. با 
اين حال مسابقات واليبال قهرماني آسيا در تهران 
که با دو برد مقتدرانه ايران برابر س��ريالنکا و قطر 
آغاز شد، با شکست در بازي سوم مقابل استراليا، 
زنگ خطر را براي واليبال به صدا درآورده، آن هم 
برای تيمي که قرار است دی ماه امسال با حريفاني 
مانند اس��تراليا و چين براي رس��يدن به سهميه 
المپيک بجنگد. کارنامه واليبال ت��ا اينجاي کار 
در قهرماني آسيا نشان می دهد که واليبال ايران 
برخالف تصورات راه آساني براي رسيدن به توکيو 
پيش رو نخواهد داشت. در چنين شرايطي امروز 
مرحله دوم مسابقات واليبال قهرماني آسيا آغاز 
می شود و شاگردان کوال به مصاف چين می روند، 
يک حريف سخت و جدي که بايد واليباليست های 
کشورمان مراقب باشند تجربه تلخ مقابل استراليا 

برابر اين تيم تکرار نشود.
   باخت براي ما خوب بود

اگرچه نمی توان با يک شکست کارنامه واليبال در 
قهرماني آسيا را بررسي کرد، اما شکست يک شنبه 
شب واليبال مقابل استراليا، شوکه کننده بود. در 
شرايطي تيم کشورمان يک ش��نبه در مسابقات 
قهرماني آسيا 3 بر يک مغلوب استراليا شد که اين 
تيم را س��ه ماه پيش در چارچوب ليگ ملت های 
واليبال در اردبي��ل 3 بر صفر شکس��ت داده بود. 
با اين حال کوالکوويچ معتقد اس��ت ک��ه بازي با 
استراليا درس های زيادي به شاگردانش داده است: 
»استراليايي ها امشب در دفاع و سرويس فوق العاده 
بودند و مزد خوب بودن خود را گرفتند. اگر به آمار 
و ارقام دقت کنيد آنها بهتر از ما عمل کردند. ما در 
س��رويس و دفع حمالت حريف مشکل داشتيم. 
اين را هم بگويم  که اين باخ��ت برای ما خوب بود 
و درس های زيادی از اين شکست گرفتيم. بايد به 

همه تيم ها در هر سطحی احترام بگذاريم.«
البته س��رمربي مونته نگرويی وعده می دهد که 
تيم ايران با تغييراتي که ايجاد خواهد شد، دوباره 
به جاده قهرماني برمی گردد: »بس��يار متأسفم 
که تماشاگران با ناراحتی سالن مسابقه را ترک 
کردند، ولی مسابقات برای ما همچنان ادامه دارد 
و با تغييراتی که در تيم خواهي��م داد همچنان 

شانس قهرمانی داريم.«

   واکاوي يک شکست شوکه کننده
با وجود صحبت های کوالکوويچ نمی توان به افت 
تيم ملي واليبال نسبت به رقابت های ليگ ملت ها 
اشاره نکرد. صعود به جمع شش تيم پاياني ليگ 
ملت های واليبال سبب شده بود ديگر کمتر کسي 
انتظار داشته باشد تيم کوالکوويچ در تهران، آن هم 
در مسابقات قهرماني آسيا برابر حريفان آسيايي 
حتي يک ست هم بدهد، چه برسد به اينکه مقابل 
اين تيم ها بازنده ش��ود. فش��ردگي مسابقات در 
ماه های اخير و حضور در تورنمنت های مختلف 
س��بب ش��ده ملی پوش��ان به رغم ريکاوری، در 
قهرماني آس��يا از روزهاي خوبش��ان دور باشند. 
چنين مسئله ای را به خوبي می توان در ترکيب 
ايران ديد و س��تاره های واليبال در ليگ ملت ها، 
روزهاي پرفروغي را در قهرماني آس��يا س��پري 
نمی کنند، از امير غف��ور و پوريا فياضي گرفته تا 
ميالد عبادي پور و محمد موس��وي در قهرماني 
آسيا تنها س��ايه ای از س��تاره های ليگ ملت ها 

بوده اند و دوران افت شان را تجربه می کنند.
البته نقش بلبشوي مديريتي در فدراسيون واليبال 
را هم در افت تيم ملي بزرگساالن نمی توان از نظر 
دور داشت، به خصوص که افشين داوري سرپرست 
فدراسيون در روزهايي که بايد تمام تمرکزش را روي 
ميزباني آبرومندانه ايران در اين مسابقات بگذارد با 
نوشتن نامه استعفا و رها کردن مديريت فدراسيون، 

چشم به صندلي رياست داشت که البته با مخالفت 
وزير ورزش دوباره به صندلي سرپرستي برگشت. 

با تمام اين تفاس��ير باخ��ت به اس��تراليا به گفته 
کارشناسان واليبال زنگ خطر را به صدا درآورده 
است. بهروز عطايي، سرمربي تيم ملي نوجوانان و 
کارشناس واليبال ديروز در گفت وگو با خبرگزاري 
تسنيم نسبت به اين شکست هشدار داد: »بعضی 
از باخت ها، هشداردهنده هستند. همه چيز برای 
يک تيم در اين مقطع با يک باخت از بين نمی رود. 
خوشبختانه زنگ خطر و هش��دار برای تيم ايران 
به موقع به صدا درآمد تا هي��چ حريفی را در هيچ 
مقطعی دس��ت کم نگيرند. تفکر تي��م ملی بايد 
المپيکی باشد. شکست مقابل استراليا هشدار به 

موقعی برای تيم ملی بود.«
   چين را دست کم نگيريم

حاال تي��م ملي واليبال کش��ورمان پ��س از يک 
اس��تراحت يک روزه، عصر امروز در اولين بازي 
در مرحل��ه دوم قهرماني آس��يا مقابل چين قرار 
می گيرد. تي��م ملي کش��ورمان هرچند چين را 
خرداد امس��ال در ليگ ملت ه��ای واليبال 3 بر 
صفر شکست داده است، با اين حال تجربه بازي با 
استراليا نشان داد که نبايد اين تيم را دست گرفت 
و پيروزي ليگ ملت ها را به  خصوص که چيني ها 
در کنار استراليا، جدی ترين رقيب کشورمان در 

راه کسب سهميه المپيک هستند.
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امروز مصاف ايران با چين در مرحله دوم قهرماني آسيا

دنيا حيدري

بسکتبال به بازیکنانم پاداش داد
سرخيو اسکريلو، سرمربی تيم ملی بسکتبال اسپانيا پس از قهرمانی در جام 
جهانی گفت شاگردانم اعتماد به نفس خود را از دست ندادند و بسکتبال 
به آنها پاداش داد: »وقتی مسابقات شروع شد، بلندترين، بااستعدادترين 
يا خوش شانس ترين تيم نبوديم، اما سخت کار کرديم. قبل از فينال من 
احساس خوبی داشتم، اما ديدم که بازيکنانم نگران حريف هستند. آنها از 
روز اول تا فينال عالی بودند، ولی آرژانتين تيم قدرتمند و شايسته احترام 

است. به کارهايی که بچه هايم انجام دادند، افتخار می کنم.« 

حمایت نمی شویم و از جیب هزینه می کنیم
مهران نکويی مجد، ملی پوش پارادووميدانی ايران در رشته پرتاب وزنه 
که اين روزها برای حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ امارات تمرين 
می کند، می گويد که اردوهای ملی پوشان پارادووميدانی متمرکز نيست 
و بايد با هر زيرساختی که در استان هايش��ان دارند به تنهايی تمرين 
کنند: »همه تمريناتم با هزينه های ش��خصی اس��ت و چون حمايت 
نمی ش��وم، نمی توانم روی تمرينات متمرکز ش��وم. با توجه به اينکه 
نفرات اول و دوم هر رشته سهميه المپيک ۲۰۲۰ را به دست می آورند، 

کار سختی پيش رو دارم.«

شيوا نوروزی

 استراماچونی عصبانیتش را 
به بازیکنان انتقال می دهد

نتايج استقالل با توجه به تغيير و تحوالت 
زيادی که در فصل و نقل و انتقاالت داشت 
قاب��ل پيش بينی ب��ود. قطعاً ب��رای آنکه 
س��رمربی و بازيکنان از همديگر شناخت 
پيدا کنند و هماهنگی های الزم در تيم به 
وجود بيايد، زمان نياز است. استراماچونی 
تازه به ايران آمده و شناخت کافی از فوتبال 
ما و تيم استقالل ندارد. در شرايط کنونی 
بايد از او حمايت کرد. استراماچونی حداقل 
به يک ماه زمان نياز دارد تا بتواند سيستم مورد نظرش را در استقالل پيدا 
کند. تنها سه هفته از شروع فصل جديد ليگ برتر می گذرد و با در نظر 
گرفتن جابه جايی های زياد، انتقادهای مطرح شده از سرمربی استقالل 
قابل قبول نيستند. در دو بازی اول ليگ با اينکه نتيجه خوبی رقم نخورد، 
اما بازيکنان نشان دادند که به مرور بهتر می شوند، سير صعودی دارند و 
با مربی جوان خود نتايج بهتری کسب خواهند کرد. انتظار می رفت که 
در مصاف با فوالد و نفت مسجدسليمان امتيازهای کامل به دست آيد، 
اما متأسفانه باز هم امتياز از دست داديم. ضمن اينکه دربی نيز در پيش 
است و خيلی ها انتظار داش��تند با يک پيروزی روحيه تيم برای بازی با 
پرسپوليس باال برود که اين اتفاق رخ نداد. شايد خيلی ها تصور می کردند 
سه بازی نخست اس��تقالل قبل از دربی تهران آسان هستند و آبی ها با 
حداکثر امتياز به مصاف پرسپوليس می روند، در صورتی که نتيجه ديگری 
رقم خورد. نکته حائز اهميت ديگر عصبانيت بيش از حد سرمربی در کنار 
زمين است. عصبانيتی که از کنار زمين به بازيکنان انتقال پيدا می کند و 
عملکرد آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. علت اين مسئله مشخص نيست، 
ولی مسئوالن باشگاه بايد علل اين موضوع را ريشه يابی کنند. اگر سرمربی 
به آرامش الزم برسد تمرکزش برای هدايت تيم باال می رود و تيمش نيز 
به آرامش می رسد. شايد اين عصبانيت ها و عدم آرامش سرمربی است که 
تيم را با مشکل مواجه کرده است. دربی يک بازی حساس و متفاوت است 

و بايد اين مسئله تا قبل از اين بازی برطرف شود.

مجيد نامجومطلق

حسرت بزرگ رونالدو کارشناس استقالل
افتخارات زيادی به دس��ت آورده اس��ت. او را بدون شک می توان يکی از 
رکوردداران فوتبال دنيا ناميد، اما هنوز هم حس��رت آن را می خورد که 
پدرش شاهد موفقيت های بزرگش در فوتبال نبود. پدر رونالدو در سال 
۲۰۰5 به علت نارس��ايی کبد در 5۲ س��الگی از دنيا رفت، ولی پيش از 
رقابت های يورو ۲۰۰4 که اولين تورنمنت ملی رونالدو بود، مصاحبه ای 
تلويزيونی انج��ام داد که هرگ��ز آن را نديده بود، به ط��وری که با ديدن 
صحبت های پدرش در يک برنامه تلويزيونی اشک می ريزد و می گويد هنوز 
حسرت می خورد که پدرش نتيجه تالش های او در فوتبال را نديد: »من 
اين ويدئو را نديده بودم. هرگز نديده بودم، باور نکردنی است. فکر می کردم 
مصاحبه جالبی باشد، اما انتظار نداشتم گريه کنم. من شماره يک شدم، 
اما پدرم هيچ چيزی را نديد. نديد که من جوايز زيادی بردم. او چيزی را که 
شدم، نديد. خانواده ام ديدند؛ مادرم، برادرانم و حتی پسر بزرگم، اما پدرم 

چيزی نديد و اين بزرگ ترين حسرت زندگی من است.«

ان
جو

ی | 
ير

ش
ده

ضا 
نمایش فدراسیون نتیجه نداد!ر

پرواضح بود که تعويق لي��گ نوزدهم کمترين تغييری را در ش��رايط 
ورزش��گاه ها ايجاد نمی کند و تنها طی سه هفته، اين مسئله به وضوح 

ثابت شده است.
کاری با شلوغ بازی تيم ها برای مظلوم نمايی هم نداشته باشيم، برخی 
واقعيت هايی را که در اين س��ه هفته به تصوير کشيده شده، نمی توان 
ناديده گرفت. تصاوير ناگواری که بايد ديد رئيس فدراسيون فوتبال چه 

توضيحی برای آنها دارد!
فدراسيون بايد مبرا   می شد و پای خود را از داستان اتفاقات ناگوار فصل 
گذشته که اوج آن در فينال جام حذفی خودنمايی کرد بيرون می کشيد 
و عقب انداختن بازی های ليگ جديد برای فراهم کردن شرايط و امنيت 
ورزشگاه ها می توانست اين مس��ئله را القا کند که رئيس فدراسيون و 
دوستانش تمام تالش خود را کردند برای کم شدن اتفاقات ناگواری که 
در جريان رقابت های ليگ در داخل و بيرون ورزشگاه ها رخ می دهد. سه 
هفته کافی بود تا تير آقايان به سنگ بخورد و ثابت شود آنچه فدراسيون 
از آن تحت عنوان برقراری ش��رايط، امکانات و امنيت ورزشگاه ها نام 

می برد، شو و نمايشی بيش نبود!
بی برنامگی را از همان هفته اول   می شد به وضوح ديد، چه در خصوص 
بليت فروشی الکترونيکی و گيت هايی که داستان خود را داشت و مسئول 
آن صراحتاً گفت که برنامه ای برای نصب آن در همه شهرستان ها وجود 
ندارد و چه در خصوص وضعيت س��کوهايی که قرار بود شماره گذاری 
ش��ود تا نيروی انتظامی بتواند با توجه به مشخصات بليت و فردی که 
صندلی او از قبل مشخص شده، مستقيماً يقه خاطيان را بگيرد تا ديگر 
تر و خشک با هم نسوزند و چه در خصوص ورزشگاه های ناآماده ای که 
قرار بود تا نرسيدن به ش��رايط ايده آل ميزبان هيچ بازی نباشند، اما به 

کدام يک از ادعاهای آقايان جامه عمل پوشانده شد؟ 
نحوه بليت فروشی که در هفته اول گفته شد 5 هزار بليت فروخته شده، 
اما 3۰ هزار نفر وارد ورزشگاه ش��دند يا گيت هايی که عکس های منتشر 
شده از آن نشان می داد به زودی فاجعه ای انسانی روی دست فوتبال ايران 
خواهند گذاشت، شماره گذاری صندلی ها که نه فقط هيچ چيز را برخالف 
آنچه انتظار می رفت شس��ته  و رفته در اختيار نيروی انتظامی نمی گذارد 
)البته بالتکليفی طبقه دوم ورزشگاه بزرگ آزادی( يا عدم برگزاری بازی ها 
در ورزشگاه های فاقد امنيت که آخرين آن ورزشگاه شهيد محمودی بود 
که گفته می ش��ود نيروی انتظامی قبل از بازی نفت مسجدسليمان برابر 
استقالل تهران تأکيد کرده بود که فاقد شرايط الزم برای ايجاد امنيت بازی 
است و اتفاقات ناگواری که بعد از بازی رخ داد نيز گواه همان چيزی است که 
نيروی انتظامی قبل از بازی به آن اشاره داشته است. شايد به همين دليل 
است که طبق گفته ها برخورد خاصی با خاطيان در زمان حمله به اتوبوس 

استقالل و درگيری ها مقابل رختکن تهرانی ها نکرده است!
سه هفته، تنها س��ه هفته کافی بود تا ثابت شود کوچک ترين تغييری 
در برگزاری بازی ها نسبت به سال قبل ايجاد نشده که هيچ، اوضاع به 
مراتب بدتر هم ش��ده، چراکه اين بار از همان هفته اول شاهد اتفاقات 
ناخوش��ايند و صدالبته بی برنامگی آقايان و س��هل انگاری های آنها در 
برگزاری بازی ها بوديم. با اين تفاوت که لي��گ نوزدهم مثاًل برای کم 
شدن اين اتفاقات ناگوار بود که با تأخير برگزار شد و به تعويق افتاد، اما 
آيا اين تأخير در برگزاری بازی ها آنطور که آقايان وعده داده بودند و ادعا 

می کردند تغييری در شرايط ايجاد کرده است؟
برای پاسخ دادن به اين س��ؤال، نيازی به بررسی های موشکافانه نيست. 
کافی است نگاهی داشته باشيم به چند فريم از تالش عکاسان در جريان 
بازی های ليگ طی همين سه هفته و بيانيه های تيم ها و گاهی هم گزارش 
ناظران بازی تا مشخص شود همه داستان از همان ابتدا بازی بيش نبوده 
برای فريب اذهان عمومی و به تصوير کشيدن چهره مظلوم از فدراسيون 
فوتبال در خصوص اتفاقات ناگواری که در جريان ليگ هجدهم رخ داده 
بود. در واقع اين ترفند قرار بود اينگونه القا کند که فدراسيون تالش الزم را 
می کند، اما شرايط از جايی ديگر مهيا نيست و بايد با مبرا کردن فدراسيون 
تقصيرات را بر گردن ديگران )از باشگاه ها گرفته تا نيروی انتظامی و حتی 
دولت که متولی ورزشگاه هاست( می انداختند، اما شايد آقايان فراموش 

کرده بودند که ماه هميشه پشت ابر نمی ماند!

خوشحال کردن مردم لیاقت می خواهد

از فدراسیون بپرسید نقشش چیست؟
تفتيان،  حس��ن       دو و ميدانی
قهرمان دووميدانی 
کشور به عنوان سريع ترين مرد ايران که سهميه 
المپيک را کس��ب کرده، در راه آماده سازی اين 
مسابقات با مشکالت زيادي مواجه است. تفتيان 
می گويد: »با هزينه شخصی به اردو يا مسابقات 
می روم و در ايران هم با هزينه ش��خصی تمرين 
می کنم. خوشحال می شوم کسي پيدا شود و از 
فدراسيون بپرس��د که نقش��ش در حمايت از 
قهرمانان چيست! بارها با آنها صحبت کرده ام، اما 

معموالً يکسری مسائل را مطرح می کنند که فکر 
نمی کنم درست باشد. ورزشکاری که  به المپيک 
می رود بايد حداقل ها را داشته باشد. حقوق من 
بعد از المپيک ريو قطع شد. ماهی يک ميليون و 
5۰۰ می گرفتم، اما سيستم حقوق ها را پاداشی 
کردند که هر کس مدال بگيرد به او حقوق بدهند. 
من هيچ وق��ت نگفتم چرا حقوقم قطع ش��د يا 
پاداش ندارم، دغدغه  ام موفقيت و افتخارآفرينی 
برای کشورم بوده است. اميدوارم اتفاقات خوبی 

بيفتد و برنامه ريزی داشته باشيم.«

س��عيد عبدولي در مس��ابقات      کشتی
قهرماني جهان سنت شکنی نکرد 
و باز هم به مدال برنز دست يافت تا تبديل به مرد برنزي کشتي 
فرنگی ايران شود. اين عنوان ارزشمند براي عبدولي در حالي به 
دست آمد که او با آس��يب ديدگی نتوانس��ت به فينال راه يابد. 
عبدولي بعد از کسب مدال برنز جهان گفت: »دنده ام در کشتی با 
کشتی گير روسيه شکست و به زور نفس می کشيدم. برای کشتی 
آخر هم 4سی س��ی ليدوکايين )بی حس کننده( به من زدند تا 
توانستم بيايم  و کشتی بگيرم. خدا را شکر دست خالی نماندم. 
نمی خواستم کشتی بگيرم، چون دنده ام خيلی اذيتم می کرد، اما 
به خاطر آقای بنا کشتی گرفتم. آقای دبير حرف خوبی زد و گفت 

ما ايرانی هستيم و تا پای جان می جنگيم.«  
شروع نااميد کننده فرنگي کاران ايران در مسابقات نگرانی های 
زيادی را ايجاد کرد، به خصوص که در چهار وزن اول تنها به برنز 
عبدولي بس��نده کرديم. محمد بنا، س��رمربی تيم ملی در اين 

خصوص می گويد: »شروع خوبی نداش��تيم، مخصوصاً در دو 
وزن 55 و 7۲ کيلوگرم. در 63 کيلوگرم هم بايد  کشتی گير ما 
مقابل ارمنستان مدال برنز می گرفت، اما به نظرم بد عمل کرد. 
سعيد عبدولی هم بايد در فينال کشتی می گرفت و مدال طال 
را کسب می کرد، اما قس��متش اين بود که برنز بگيرد و کسب 
اين مدال هم برايمان خيلی مهم بود. در روز دوم مس��ابقات با 
وجود اينکه قرعه ها س��خت بود، اما دو نفر به شانس مجدد راه 
يافتند. رامين طاهری در کش��تی با آلمان اشتباهاتی داشت و 
اين شانس را داد که داوران کش��تی گير آلمانی را برنده اعالم 
کنند.«  بنا با اشاره به جوان شدن تيم تأکيد کرد: »بچه ها هنوز 
از لحاظ فنی نياز به کار دارند. ما جوان های بهتری هم در ايران 
داريم که اميدوارم با ترکي��ب آنها در بهترين حالت به المپيک 
۲۰۲۰ برسيم.  هدف گذاری مان المپيک ۲۰۲4 است. البته اگر 
خدا قسمت کند و در خدمت تيم باشيم. آينده کشتی فرنگی را 

خيلی روشن می بينم.«

عبدولي: خدا را شکر دست خالي نماندم

بنا : سعید باید طال می گرفت

بازگشت جواد       چهره
محج��وب ب��ه 
جودو، آن هم بعد از ابراز نارضايتی های زياد از آن 
دست خبرهايی بود که همه را شگفت زده کرد. 
  )MMA(محجوب که براي شرکت در مسابقات
به کانادا رفته، می گويد: »با حامی مالی قرارداد 
بس��تم و هزينه مدت س��فرم را هم آنها تأمين 
 کردند. در اين مدت، زير نظر مربيان و ورزشکاران 
خوبی تمرين کردم، اما با توجه به شرايط بحرانی 
جودو و تماس��ی که آرش ميراسماعيلی با من 
گرف��ت، می خواهم به ج��ودو برگ��ردم. آبرو و 

حيثيت کشورم در ميان است. من در کانادا 
هم می خواس��تم زير پرچ��م ايران 

مسابقه بدهم، اما اکنون که جودوی 
کش��ورم به من نياز دارد بر خود 
واجب می بينم که در اين رشته 
المپيکی که تمام تکنيک هايش 
در خون من اس��ت، فعاليت 
کنم. خوشحال کردن مردم 
کش��ورم لياقت می خواهد، 
حاال خداوند اين فرصت را در 
اختيار م��ن ق��رار داده تا با 

بازگشت به جودو، دل عده ای 
شاد شود و من از اين بابت بسيار 

راضی هس��تم. اميدوارم بتوانم در فرصت باقی 
مانده تا المپيک ۲۰۲۰ سهميه کسب کنم. من 
با جودو بزرگ شده ام و اين رشته را با تمام وجود 
دوست دارم. ضمن اينکه می توانم همزمان در هر 

دو رشته باشم و مشکلی هم پيش نمی آيد.«

فصل جديد ليگ قهرمانان امشب آغاز می شود
حمله کاتاالن ها به النه زنبورها

قطار ليگ قهرمانان اروپا در فصل جديد امش��ب دوباره به راه می افتد. 
برترين تيم های فوتبال قاره سبز پس از وقفه ای  سه ماهه دوباره جدال 
در مستطيل سبز را از سر می گيرند. 3۲ تيم حاضر در اين رقابت ها برای 
دستيابی به اهدافشان تالش می کنند؛ يکی برای دفاع از عنوان قهرمانی 
می جنگد، چند تيم مدعی تصاحب جام هستند و برخی ها نيز صعود به 
مرحله حذفی برايشان موفقيتی بزرگ محسوب می شود. از هشت ديدار 

امشب نبرد دورتموند – بارسلونا از حساسيت بااليی برخوردار است. 
   ميزبانی زنبورها

گروه F را بايد سخت ترين گروه دور مقدماتی اين فصل ليگ قهرمانان 
دانست، جايی که بارس��لونا، اينترميالن و دورتموند حضور دارند قطعاً 
رقابت س��ختی در جريان خواهد بود. ضمن اينکه تيم اس��الويا پراگ 
به عنوان ضعيف ترين تيم حاضر در گروه را نيز نبايد دس��ت کم گرفت، 
چراکه در بسياری از مواقع همين تيم های به ظاهر ضعيف برای تيم های 
بزرگ دردسرساز شده اند. در هر صورت در هفته اول رقابت ها، زنبورها 
در سيگنال ايدونا پارک انتظار آبی واناری ها را می کشند تا مقابل اين تيم 
خودی نشان دهند. دورتموند در بوندس ليگا اوضاع خوبی دارد. لوسين 
فاوره فصل خوبی را در فوتبال آلمان شروع کرده و با انجام چهار بازی با 
يک امتياز کمتر از بايرن مونيخ در رده دوم جدول است. سال گذشته اين 
تيم آلمانی از مرحله يک شانزدهم بيشتر نتوانست پيش برود و با شکست 
مقابل تاتنهام حذف ش��د. با اين حال دورتموند امس��ال نيز آرزوهای 
بزرگی در سر دارد و حريف آسانی برای همگروه های خود نخواهد بود. 
پاکو آلکاسر با پنج گل زده فعاًل بهترين گلزن زردپوشان است؛ مهاجم 
اسپانيايی يک فصل پيش به خاطر نارضايتی از نيمکت نشينی های مکرر 
بارسا را ترک کرد و پيراهن دورتموند را پوشيد. آلکاسر فصل پيش ۲5 
گل برای تيم آلمانی زد و به نظر می رسد در اين فصل نيز به درخشش 
ادامه دهد. رويارويی مهاجم ناراضی با هم تيمی های سابق خود يکی از 
حساسيت های بازی امشب است و هواداران زنبورها منتظر گلزنی اين 

بازيکن در مصاف با کاتاالن ها هستند. 
   بدون مسی؟

بارسلونا بازی سختی در آلمان پيش رو دارد. ستاره کاتاالن ها از ابتدای 
فصل نتوانس��ته برای تيمش به مي��دان برود. ليونل مس��ی به خاطر 
مصدوميت چند بازی اول را از دس��ت داده و والورده نيز در نشس��ت 
خبری اش اعالم کرده که برای ميدان دادن به او عجله نخواهد کرد. با 
اين  حال مسی چند روزی اس��ت که به تمرينات گروهی بازگشته و با 
اينکه گفته می شود در اولين بازی ليگ قهرمانان نيز غايب است، اين 
احتمال وجود دارد که در مصاف با دورتموند پس از چند هفته دوری 
پا به توپ شود. در نبود لئو، آنسو فاتی حس��ابی غوغا به پا کرده است. 
ستاره ۱6 ساله در اين چند بازی استعدادهايش را به نمايش گذاشته 
و جوان ترين گلزن تاريخ بارس��ا لقب گرفته است. اگر والورده در ليگ 
قهرمانان هم به فاتی اعتماد کند و اين بازيکن پايش به گلزنی باز شود، 
رکورد جوان ترين گلزن اروپا نيز به دست او شکسته می شود. سرمربی 
تيم ملی اسپانيا هم وعده داده که در صورت تداوم درخشش فاتی او را 
به تيم ملی دعوت کند. بارسا شروع خوبی در الليگا نداشته و فعاًل در رده 
پنجم قرار دارد. دورتموند و بارسا در ليگ قهرمانان هرگز با هم روبه رو 
نشده اند. تنها جدال آنها در فينال سوپرکاپ اروپا در سال ۱۹۹8 بود که 

در مجموع دو بازی رفت و برگشت بارسا 3 بر يک به پيروزی رسيد. 
اينترميالن در ديگر بازی گروه، ميزبان اسالويا پراگ است. 

   ساير بازی ها 
در گروه E، ناپولی پذيرای ليورپول پرمدعاست. قهرمان فصل گذشته 
اروپا به تکرار اين عنوان می انديشد. يورگن کلوپ روزهای خوبی را در 
جزيره سپری می کند و حاال بيش از هر زمان ديگری به شاگردانش باور 
دارد. بدون شک شروع خوب بازی ها اهميت زيادی برای سرمربی آلمانی 
دارد، به همين دليل برای اين بازی هشدارهای الزم را به بازيکنانش داده 
است. مانه، صالح و فيرمينو بازيکنان کليدی اين روزهای قرمزها هستند 

و قطعاً مدافعان ناپولی را به دردسر می اندازند. 
در گروه G، ليون در خانه مقابل زنيت بازی می کند. تيم فرانس��وی در 
لوشامپيونه اوضاع مناسبی ندارد و بعد از پنج هفته در مکان هشتم ايستاده 
است. ليون در سه بازی گذشته اش يک شکست و يک تساوی به دست 
آورده، اما حريف روسی در ليگ اين کشور با تفاضل گل رده دوم جدول را 
در اختيار دارد. سردار آزمون، مهاجم ايرانی زنيت هم انگيزه زيادی برای باز 
کردن دروازه ليون دارد. در گروه آخر مسابقات، چلسی در استمفوردبريج 

والنسيا را در پيش دارد و آژاکس نيز با ليل مصاف می دهد.

والیبال براي جبران می آید


