
هفته بیست و سوم 
دنيا حيدري
    گزارش

رقابت ه�ای لیگ 
برت�ر امش�ب ب�ا 
برگزاری سه دیدار برگزار می شود که طی آن مدافع 
عنوان قهرمانی در آزادی از شاهین بوشهر پذیرایی 
می کند، تراکتور و نفت آبادان، همسایه های جدولی 
با یکدیگر زورآزمایی می کنند و پیکان ته جدولی 
نیز ب�ه مص�اف ذوبی ه�ای اصفه�ان م�ی رود.

ورزشگاه آزادی ساعت 21 امشب میزبان مصاف 
پرسپولیس با شاهین بوش��هر است. ورزشگاهی 
که برای بوش��هری ها خاطرات خوب��ی را تداعی 
نمی کند. 9 س��ال پی��ش، هفت��ه نوزدهم لیگ 
ش��انزدهم بود که ش��اهین در آزادی به مصاف 
پرس��پولیس رفت و در همان 20 دقیقه ابتدای 
بازی سه گل دریافت کرد و دست آخر نیز بازی را 
در آخرین سال حضورش در لیگ برتر 4 بر یک به 
شاگردان دنیزلی واگذار کرد و در پایان لیگ نیز 
با سقوط به لیگ دس��ته یک دیگر فرصتی برای 
مصاف با سرخپوش��ان و گرفتن انتقام آن نتیجه 
سنگین را نداش��ت. هرچند که نخستین مصاف 
دو تیم بعد از 9 سال در لیگ برتر )بازی دور رفت 
در بوشهر( هم با نتیجه ای بهتر برای بوشهری ها 
همراه نبود و شاهین این بار هم شکستی سنگین 
)5 بر صف��ر( را متحمل ش��د، اما ح��اال نماینده 
بوشهر بعد از 3 هزار و 95 روز به ورزشگاه آزادی 
برمی گردد تا عالوه بر گرفتن انتقام دو شکس��ت 
تلخ قبلی با کسب سه امتیاز مهم این بازی حساس 
اندکی خود را از محدوده خطر دور کند. حاال باید 
دید شاهینی که به پرسپولیس کالدرون 5 بر صفر 
باخته در مصاف با پرسپولیس یحیی چه می کند.

صدالبته روی کاغذ شانس مدافع عنوان قهرمانی 
برای پیروزی در این بازی بیشتر است، اما شاهین 
بوشهر بعد از شکس��ت س��نگین برابر سپاهان 
توانسته بود روند رو به رشدی را با تساوی بدون 
گل مقابل ش��هرخودرو و دو پیروزی پرگل برابر 
نساجی مازندران و ماشین س��ازی تبریز کسب 
کند. البته فوالد در آخرین بازی قبل از تعطیالت 
با پیروزی یک بر صفر ترمز این تیم را کش��ید و 
روند پیروزی هایش را پاره کرد، اما بعید نیست 
اگر شاهین برای نجات خود از منطقه خطر با ارائه 
یک فوتبال زیبای جنوبی شگفتی ساز شود و به 
سود تیم های باالی جدولی کار کند و با انگیزه ای 
که برای حفظ بق��ا دارد، یحی��ی و یارانش را به 
دردسر بیندازد، خصوصاً که هفته گذشته نیز با 
نفتی های مسجدسلیمان به تساوی 2-2 رضایت 
داد تا ثابت کند با وجود قعرنش��ینی به سادگی 

امتیازی تقدیم حریفان نمی کند.
مدافع عنوان قهرمانی روند موفقیت آمیز خود را 
بعد از پایان چهار ماه��ه تعطیالت اجباری لیگ 
ادامه داد و با عبور از خان اول، جایگاه و فاصله خود 
را با رقبا حفظ کرد، اما هنوز هشت خان دیگر تا 
قهرمانی سرخپوشان باقی مانده است. هرچند که 
ادامه این روند می تواند قبل از رسیدن به خان آخر 

پرس��پولیس را به جام قهرمانی برساند. با وجود 
این یحیی خوب می داند که اهمیت هشت بازی 
باقیمانده و شرایط کس��ب موفقیت در تک تک 
آنها از تمامی بازی هایی که تا به اینجا پشت سر 
گذاشته، بیشتر است و سخت تر، خصوصاً که حاال 
پرسپولیس یک به یک با تیم های ته جدولی بازی 
دارد. تیم هایی که ب��رای بقا می جنگند و چیزی 
برای از دست دادن ندارند. مس��ئله ای که بدون 
ش��ک از چش��مان تیزبین یحیی دور نمی ماند. 
با وجود این ش��اید تنها دغدغه س��رمربی جوان 
سرخپوش��ان در مصاف با یکی دیگر از تیم های 
ته جدولی حاشیه های ناشی از عدم پرداختی های 
بازیکنان این تیم باشد که همین چند روز پیش 
دردسری جدی برای گلر ملی پوش پرسپولیس 
درس��ت کرد و او را به کمیته انضباطی باش��گاه 
کشاند؛ گلری که در بازی قبل نیز با تقدیم پنالتی 
به حریف بد دسته گلی به آب داده بود. یحیی در 
این بازی هم تمام نفرات تیمش را به همراه ندارد. 
او که در بازی پیش انصاری را به دلیل مصدومیت 
در اختیار نداشت، حاال از وحید امیری هم که در 

بازی با پیکان مصدوم شده بود، نمی تواند استفاده 
کند. هرچند که عبدی ثابت کرده که جایی برای 

نگرانی بابت مصدومیت امیری وجود ندارد!
  جدال همسایه های جدولی

مصاف تراکتور س��ازی و نفتی های آبادان )ساعت 
20:15ورزشگاه یادگار امام( نیز بدون شک یکی 
از بازی های جذاب و دیدنی امشب است. تراکتور 
اگرچه این فصل هفته های زیادی را در قامت مدعی 
سپری کرد، اما در بازی رفت در آبادان به نفت باخت 
و حاال بعد از ش��روع ناکام لیگ بع��د از تعطیالت 
اجباری )شکس��ت خانگی برابر نساجی در هفته 
گذشته( برای از دست نرفتن شانس کسب سهمیه 
چاره ای جز برد ندارد. هرچند که ورزشگاه خالی 
از جمعیت نمی تواند پوئن مثبتی باشد برای تیم 
میزبان، اما صعود موقت به رده سوم جدول می تواند 
انگیزه خوبی باشد برای بازگشت تراکتور به روزهای 
خوب. البته سرخپوشان تبریزی همچنان شجاعی 
را به دلیل محرومیت و همانند بازی دور رفت در 
اختیار ندارند و دژاگه نیز رضایت به بازگشت نداده 
است. در آن سوی میدان اما نفتی های آبادان که 

هفته گذشته سه امتیاز باارزش برابر پارس جنوبی 
کس��ب کردند، انگیزه و روحیه خوبی دارند برای 
ادامه این روند و تکیه زدن ب��ر رده چهارم جدول، 
جایگاهی که این تیم را به کسب سهمیه این فصل 

لیگ قهرمانان امیدوارتر می کند.
  امید پیکان به جدایی از قعر جدول

در دیگر ب��ازی امش��ب نیز ذوب آه��ن اصفهان 
ساعت 20:45 در دیداری خانگی به مصاف پیکان 
ته جدولی می رود. شاگردان ویس��ی که با قبول 
شکست هفته قبل مقابل پرسپولیس حاال کارشان 
برای بقا در لیگ سخت تر شده، برای کسب اندکی 
امید به هر سه امتیاز بازی با یکی از تیم های میانه 
جدول احتی��اج دارند، تیمی که بع��د از جدایی 
منصوریان اوضاع خوبی ندارد و بعید نیست بعد از 
ناکامی هفته قبل برابر شهرخودرو، این بار به یکی 
از قعرنش��ینان جدول ببازد! هرچند که پیروزی 
احتمالی پیکان حتی در صورت شکست شاهین 
بوشهر تنها یک پله صعود را برای این تیم به دنبال 
دارد، اما همین ان��دازه امید ه��م می تواند برای 

شاگردان ویسی برای فرار از سقوط خوب باشد.
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سعيد احمديان

اسکوچيچ در انتظار دستياران ايراني 
دراگان اسکوچیچ پس از بازگشت به ایران این روزها بیشتر زمانش را در 
کمپ تیم هاي ملي با تماشا و آنالیز بازي هاي لیگ مي گذراند تا بهترین 
انتخاب ها را براي بازي هاي حساس تیم ملي فوتبال کشورمان در مهر و 
آبان امسال در انتخابي جام جهاني داشته باشد. تیم دستیاران اسکوچیچ 
هم در حال تکمیل شدن است و آنتون یوسنیک از اسلونی و امالدن زانجر 
از کرواسي دو دستیار خارجي اسکوچیچ آخر هفته گذشته خودشان را به 
تهران رساندند و با حضور در ساختمان پک در مرکز ملی فوتبال نشستی 
را با سرمربی تیم ملی برگزار کردند. البته فعالً  خبري از دستیاران ایراني 
اسکوچیچ نیست و کریم باقري و وحید هاشمیان خودشان را هنوز به 

سرمربي کروات معرفي نکرده اند.

بشکن مسی کارساز نيست 
لیونل مس��ی بع��د از آنک��ه هفتصدمین 
گلش را ب��ا هم تیمی ها جش��ن گرفت، به 
س��مت دوربین های س��مت چپ دروازه 
اتلتیکومادرید رفت، بشکن زد و آنهایی را 
که در خانه بازی را تماشا می کردند به یک 
چشمک ریز مهمان کرد، این می توانست 
تصویر تعیین کننده بازی باش��د، اما نبود، 
حتي نزدیکش هم نبود. بارس��لونا ش��اید 
بیش از حد به نبوغ مسی متکی باشد، اما 
حاال دیگر این مشکل بارسلونا نیست، آنها دچار بحران شده اند. موقعیت 
بسیار سختی است، اختالف در تمام سطوح باشگاه به چشم می خورد و به 
یک بحران مالی گرفتار شده اند. سوءمدیریت مالی باشگاه هم درباره آنتوان 
گریزمان کاماًل به چشم آمد؛ بازیکنی که تابستان گذشته با 120 میلیون 
یورو خریداری شد و دو ثانیه مانده به پایان 90 دقیقه در کنار داور چهارم 
برای تعویض قرار گرفت، آن هم در دیداری که بارسلونا باید آن را می برد، اما 
این بارسلونای بارتومئو است دیگر. هیچ تفکری پشت خرید فوق ستاره ها و 
اینکه برای کدام پست تیم متناسب هستند، نیست. هیچ استراتژی روشن 
و منس��جمی در زمین و بیرون آن وجود ندارد. غیر از اینکه مس��ی چند 
چشمه جادو در یک سوم دفاعی حریف ارائه کند و مارک آندره  تراشتگن 
آن طرف زمین حریف را ناکام بگذارد. هواداران هم حال و روز خوبی ندارند 
و دائماً به نگرانی های شان افزوده می شود. اگرچه آنها می دانند این اواخر 
تمام تصمیمات داوری به نفع رئال مادرید گرفته می شود، اما بارسا فقط 
باید خودش را به خاطر اینکه جایش در صدر جدول اللیگا را به سفیدها 
داده، سرزنش کند. مثل همیشه، ستین احتماالً قربانی ناتوانی های دیگران 
می شود. او در حالی مربی تیم شد که بارسلونا صدرنشین بود و حاال تیمش 
چهار امتیاز از  رئال مادرید عقب است. مدیریت او بر تیم هم ضعیف بوده و 
مشخص شده که دیگر از حمایت بازیکنان برخوردار نیست. البته اخراج 
ستین همه مشکالت بارسلونا را حل نخواهد کرد، این مشکالت فراتر از 
رختکن است و به عالی ترین سطح مدیریت باشگاه برمي گردد. یک سال از 
آخرین دوره ریاست بارتومئو بر باشگاه می گذرد؛ مشکالت نیوکمپ ادامه 
دارد، اما هواداران چگونه می توانند امیدوار باشند، اینکه مسی به تنهایی با 

یک بشکن ساده اوضاع را روبه راه کند؟

مارک دويل

 گل

موفقيت در المپيک را باور دارم

موج دوم کرونا در شهر ميزبان المپيک
المپی��ک توکیو        خبر
برگزار مي شود یا 
پرونده آن براي همیش��ه بسته مي ش��ود؛ این 
بزرگ ترین سؤال این روزهاي جامعه ورزش جهان 
است. شیوع ویروس منحوس کرونا بزرگ ترین 
آوردگاه ورزش جهان را یک سال به تعویق انداخت، 
اما گویا کرونا قصد کوتاه آمدن ندارد و مي خواهد 
کاري کند که المپیک توکیو ب��ه صورت کامل 
تعطیل ش��ود. مس��ئله اي ک��ه اصاًل ب��ه مذاق 
ورزشکاراني که خود را براي درخشش در توکیو 

آماده کرده اند، خوش نمي آید. اخباري از ژاپن و 
به خصوص توکیو، شهر میزبان المپیک به گوش 
مي رسد که مؤید این نکته تلخ است.  طبق اخبار 
رس��یده ش��مار مبتالیان به ویروس کرونا روز 
پنج ش��نبه در ژاپن ب��ه 100 مورد رس��ید که 
بیشترین آمار در طول دو ماه اخیر است. براساس 
گزارش Kyodo News بیش��ترین ش��مار 
مبتالیان از اوایل می  )اواسط اردیبهشت( 154 
مورد بوده و توکیو شهر میزبان المپیک با 6 هزار 

مبتال بیشترین آمار را دارد. 

بازگش��ت محمدرض��ا داورزني به 
فريدون حسن

      بازتاب
فدراسیون والیبال با تعویق یک ساله 
المپیک و متعاقب آن قطع همکاري 
فدراسیون با ایگور کوالکوویچ سرمربي تیم ملي همراه شد. رئیس سرد 
و گرم چشیده والیبال در بدو ورود صراحتاً از انتخاب یک گزینه خارجي 
براي هدایت تیم ملي والیبال سخن مي گفت، اما وقتي با  انتقادها و 
نظرات مخالف پیشکسوتان، اهالي و عالقه مندان به والیبال روبه رو شد 
و از نشست هم اندیشي هم حاصلي نبرد با تعدیل نظرات خود حاال در 

پي جذب بهترین گزینه براي تیم ملي والیبال است.
 داورزني با اشاره به اهمیت موضوع انتخاب سرمربي تیم ملي قبل از 
آغاز رقابت هاي لیگ والیبال مي گوید: »تقریباً خوب پیش رفته ایم، 
اما منتظر روشن شدن  وضعیت عمومی هستیم و قبل از اینکه لیگ 
در نیمه شهریورماه شروع شود، سعی می کنیم سرمربی تیم ملی 
مشخص شود، چراکه باید در کنار زیر نظر داشتن بازیکنان لژیونر، 
بازیکنان مشغول در لیگ داخلی و رقبای ما در المپیک را هم بررسی 

کند.« یکي از برنامه هایي که داورزني بعد از نشس��ت هم اندیشي 
در خصوص انتخاب سرمربي تیم ملي مطرح کرد، برنامه استفاده 
ترکیبي از مربي داخلي و خارجي در تیم ملي بود. رئیس فدراسیون 
والیبال با تأکید دوباره بر این مسئله مي گوید: »ما ترکیب این دو 
گزینه را مناسب می دانیم، اما اینکه سرمربی داخلی یا خارجی باشد 
در جلسه بعدی هیئت رئیسه مطرح می شود. سعی می کنیم بهترین 
تصمیم را بگیریم.«  نکته قابل توجه دیگري که همزمان با بازگشت 
داورزني به فدراسیون والیبال مطرح شد بحث بازگشت دوباره خولیو 
والسکو به ایران و به دست گرفتن سکان هدایت تیم ملي توسط این 
مربي است. والسکو در حال حاضر مدیر تیم هاي رده هاي پایه والیبال 
ایتالیاست و بازگشت او به ایران تقریباً چیزي در حد غیرممکن است، 
اما با تمام این حرف ها داورزني هنوز اصرار دارد که مربي مولد و موفق 
سال هاي نه چندان دور والیبال ایران را به کشور بازگرداند، هرچند 
که در مورد حضور دوباره او در تیم ملي مي گوید: »والسکو نیز در 

شرایط کنونی ترجیح می دهد فعالً در ایتالیا بماند.«

سرمربي تیم ملي را قبل ازشروع لیگ انتخاب مي کنیم

داورزني: والسکو فعاًل در ايتاليا مي ماند

بانوي اول کاراته 
حامد قهرماني

      چهره
ایران این روزها 
با خیال راحت 
خود را براي المپیک آم��اده مي کند. به جرئت 
مي توان گفت ک��ه تعویق یک س��اله المپیک 

بهترین خب��ري بود که مي ش��د ب��ه حمیده 
عباسعلي بعد از مصدومیت در مسابقات اتریش 
داد، مس��ابقاتي که هرچند با پیروزي و کسب 
س��همیه ب��راي عباس��علي هم��راه ب��ود، اما 
مصدومیتي س��خت را براي او به دنبال داشت. 
خودش مي گوید: »واقعاً مسابقه پراسترسي بود، 
چراکه می دانستم با کسب مدال طال می توانم 
س��همیه المپیک را به دس��ت بی��اورم. البته 
آس��یب دیدگی در ورزش حرف��ه ای ام��ری 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت، ام��ا وقتی در آس��تانه 
مهم ترین رویداد ورزش��ی این اتفاق مي افتد، 
فش��ار زیادی به ورزش��کار وارد می شود. تمام 
ت��الش و برنامه ری��زی من ب��رای موفقیت در 
المپیک اس��ت. پیش از این چنین برنامه ای را 
برای رقابت های کسب سهمیه داشتم و موفق 
شدم. پس از مصدومیت شدید زانو هرگز ناامید 
نشدم، زیرا به موفقیت در المپیک باور داشتم. 
البته در این بین تعویق رقابت های المپیک برای 
من خبر امیدوار کننده ای بود. سال ها قبل هر 
کس��ی از من می پرس��ید بزرگ ترین آرزویم 
چیست، می گفتم کسب مدال در المپیک و حاال 
با حضور کاراته در المپیک می توانم رؤیایم را به 

واقعیت تبدیل کنم.«

پرسپوليس به دنبال هت تريک گلباران شاهين
جدال انتقامی با مدافع عنوان قهرمانی بعد از 3 هزار روز

برگزاري المپيک قطعي نيست! 
محمد پوالدگر برخالف مس��ئوالن کمیته ملي المپیک معتقد است که 
برگزاري المپیک قطعي نیست. پوالدگر روز پنج شنبه گذشته در حاشیه 
مراسم اهداي کاپ هاي تیم برتر لیگ تکواندو گفته است: »کرونا گریبانگیر 
همه جهان اس��ت و باعث اتفاقات زیادی ش��ده که مهم ترین آن تعویق 
المپیک توکیو است  که همچنان برگزاری آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و 
مشخص نیست که سال آینده برگزار می شود یا خیر، اما این مسائل نباید 
از تالش و انگیزه ما کم کند. افراد موفق کسانی هستند که بتوانند با شرایط 

پیش آمده خود را تطبیق بدهند و از تالش دست برندارند.«

 بانوان وزنه بردار
همچنان براي المپيک شانس دارند

الهام حس��ینی، عضو تیم ملی وزنه برداری زنان معتقد اس��ت که برخالف 
صحبت هاي مطرح شده درباره منتفي شدن شانس حضور بانوان وزنه بردار در 
توکیو آنها هنوز مي توانند به کسب سهمیه المپیک امیدوار باشند. حسیني در 
گفت وگویي با خبرگزاري ایرنا مي گوید: »در صورتی که به مسابقات آسیایی 
اعزام شویم، می توانیم با کسب امتیاز و قرار گرفتن در رده چهارم آسیا شانس 
کسب سهمیه المپیک را داشته باشیم. برای رسیدن به المپیک باید جزو هشت 
نفر برتر قاره آسیا باشیم. در دسته ۷6 کیلوگرم نیز سه نفر برتر آسیا جزو هشت 
نفر برتر جهان هستند. طبق قوانین و مقررات اگر از قاره آسیا وزنه برداری جزو 
هشت نفر برتر جهان باشد، سهمیه المپیک به نفر بعدی نیز تعلق می گیرد.«

شیوا نوروزی

هيئت مديره سرخابي ها يا محله بروبيا؟
استقالل و پرسپولیس که وزارت ورزش عزمش را جزم کرده امسال آنها را 
به بخش خصوصي واگذار کند، کم چالش و دردسر نداشته اند و کمتر زماني 
را هواداران دو تیم به یاد دارند که این باشگاه ها چالش نداشته باشند. یکي از 
مهم ترین چالش ها، مدیریت سرخابي هاست که ثبات در آن معنایي ندارد 
و کمتر پیش مي آید که مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره اي که از وزیر ورزش 
حکم مي گیرد تا پایان حکمي که براي شان زده شده، بمانند و پیش آمده که 
چند ماه یا حتي چند هفته بعد از گرفتن حکم، جاي شان را به مدیر دیگري 

داده اند تا بار دیگر پست مدیرعاملي یا هیئت مدیره دچار تغییر شود.
 آخرین نمونه این تغییرات به استقالل برمي گردد که مسعود سلطاني فر آخر 
وقت اداري چهارشنبه گذشته دو عضو جدید هیئت مدیره استقالل را معرفي 
کرد تا ترکیب مدیریتي این تیم که چند ماه بود با استعفا و کناره گیري برخي 
اعضا ناقص شده بود، کامل شود. پرسپولیس هم دست کمي از استقالل ندارد 
و قهر و ناراضي بودن برخي اعضاي هیئت مدیره سبب شده تیم مدیریتي 
این باشگاه هم سروسامان چنداني نداشته باشد و احتمال تغییرات دوباره 
در این مجموعه هم بیشتر شود. در پست مدیرعاملي هم دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس کم تغییر نداشته اند و در همین دو سال اخیر این پست در دو 
باشگاه بارها دچار تغییر شده است و مدیران مختلفي روي کار آمده اند که 
برخي  از آنها حضورشان به چند ماه و برخي نیز به چند هفته هم نکشیده است. 
نمونه آن محمدحسن انصاریفرد در پرسپولیس و علي فتح  اهلل زاده در استقالل 
بودند که اولي سال گذشته تنها بعد از شش ماه و دومي نیز پس از سه هفته 

استعفا کردند و جاي شان را به مدیران دیگري دادند.
در چنین شرایطي تغییرات مکرر و زیاد هیئت مدیره و مدیران عامل دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس یکي از بزرگ ترین چالش هاي این تیم هاست، 
چالش��ي که ریش��ه آن را باید در انتخاب هاي غیرکارشناس��ي و بدون 
آینده نگري وزارت ورزش جست وجو کرد. در حالي که در فوتبال حرفه اي 
دنیا براي تعیین مدیران یک باشگاه مالک ها و فاکتورهاي مختلفي در نظر 
گرفته مي شود در کشورمان و به خصوص در وزارت ورزش، فاکتورهاي 
مدیریتي، سابقه و تجربه اي که افراد براي حل مشکالت باشگاه باید داشته 
باشند، کمترین اهمیت  را دارد و در نقطه مقابل مناسبات و روابط خارج 
از حوزه ورزش حرف اول را مي زند. چنین روندي س��بب مي شود امروز 
کارمندان وزارت ورزش یا دندانپزشک شخصي وزیر ورزش هم این شانس 
را داشته باشند که به رغم نداشتن فاکتورهاي مدیریتي به هیئت مدیره 

سرخابي ها اضافه شوند یا حکم مدیرعاملي شان امضا شود.
وقتي انتخاب ها بر اس��اس روابط و نه بر اس��اس ضابطه باشد، نتیجه اش 
مي شود حضور مدیراني ناشناخته در ترکیب مدیریتي دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس، مدیراني که در راستاي منافع شخصي شان که کسب شهرت یا 
رانت هایي است که از کنار فوتبال به آنها مي رسد، وارد هیئت مدیره استقالل 
و پرسپولیس مي شوند و به جاي اینکه باشگاه از کنار آنها به درآمدي برسد 
یا گرهي از مشکالتش باز شود، حضور این افراد در هیئت مدیره ها منافع 
شخصي شان را تأمین مي کند و پس از چند ماه که ناکارآمدي شان آشکار 

شد، نامه استعفا مي نویسند یا کنار گذاشته مي شوند.
هر چقدر این مدیران ناشناخته و تازه به دوران رسیده با حضور در استقالل و 
پرسپولیس نام شان را سر زبان ها مي اندازند، همان اندازه هم باشگاه ها از حضور 
چنین افرادي دچار ضرر و زیان مي شوند. پروسه انتخاب بدون ضابطه و خارج 
از دایره، مالک هایي که یک مدیر فوتبالي و اقتصادي باید داشته باشد، سبب 
شده استقالل و پرسپولیس ضربه هایي که از چنین مدیراني در سال هاي اخیر 

خورده اند، بیشتر از مصائبي باشد که در بخش فني متحمل شده اند. 
تبدیل استقالل و پرسپولیس به محله بروبیاي مدیریتي زمینه اي را فراهم 
کرده که آثار این تغییرات زیاد با توجه به اینکه هر یک از این مدیران براي 
خودشان سیستم مدیریتي متفاوتي نسبت به قبلي دارند، این دو باشگاه 
هرچند وقت یک بار با توجه به تغییرات ص��ورت گرفته، دچار هرج و مرج 
مدیریتي شوند  و عواقب این مسئله در بین بازیکنان و کادر فني و نتایجي که 

در زمین بازي ثبت مي شود هم به چشم آید.
در چنین شرایطي به نظر مي رسد استقالل و پرسپولیس تا زماني که به ثبات 
مدیریتي نرسند و انتخاب اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل بر اساس ظرفیت هاي 
مدیریتي براي پیشبرد اهداف فني و اقتصادي باشگاه نباشد، چالش تغییرات 

گریبانگیر دو تیم خواهد بود و نمی گذارند این دو تیم روی آرامش را ببینند.

رئال در مسیر قهرمانی، لیورپول به دنبال امتیاز100
سايه سنگين قوهای سفيد روی سر کاتاالن ها

شرایط این روزهای صدرنشینان اللیگا و لیگ جزیره هیچ شباهتی به هم 
ندارد؛ رئال مادرید برای گرفتن امتیازهای بیشتر و تصاحب جام می جنگد 
و لیورپول نیز بعد از 30 س��ال قهرمان ش��ده و باخت تحقیرآمیز مقابل 

منچسترسیتی هم چیزی از ارزش هایش را کم نمی کند.  
  زجر قهرمانی

رئالی ها تیمی نیس��تند که هدیه کاتاالن ها را پس بفرستند؛ بعد از اینکه 
بارسا در دومین بازی اش نیز متوقف ش��د و دو امتیاز دیگر را از دست داد، 
کهکشانی ها با یک برد ساده می توانستند اختالف را به چهار امتیاز برسانند. 
پیروزی یک بر صفر مقابل ختافه پروژه قهرمانی قوهای سفید را روی غلتک 
انداخت تا کاتاالن ها بیش از پیش حسرت امتیازهای از دست رفته را بخورند. 
تیم زیدان بعد از شروع دوباره مسابقات همه بازی ها را با پیروزی پشت سر 
گذاشته و اگرچه اغلب این بردها با حداقل گل به ثمر رسیده به دست آمده، 
ولی مهم نتیجه است و اینکه سایه رئال روی سر بارسلونا سنگینی می کند. 
زیزو با اینکه گفته تا هفته آخر باید برای معرفی قهرمان فصل صبر کرد، اما 
خودش هم می داند که از پنج بازی باقی مانده تیمش می تواند با چهار برد 
جشن قهرمانی به راه بیندازد. ضمن اینکه هیچ بعید نیست رقیب سنتی باز 
هم ناکام بماند و زودتر از این حرف ها تکلیف قهرمان مشخص شود. زیدان 
در پایان بازی موفقیت بدون تحمل زجر و سختی را غیرممکن خواند: »تنها 
مشکل این است که به کمی زمان بیشتر برای استراحت نیاز داریم و شادابی 
بازیکنان مثل روزهای ابتدایی نیست. با این حال تیم کامالً منسجم و متحد 
است و می خواهیم به همین روند ادامه دهیم. من هم مثل بازیکنان در طول 
بازی زجر می کش��م. کاری که در حال انجام دادنش هستیم، اصاًل ساده 
نیست. بدون سختی و زجر کشیدن نمی توان به موفقیت رسید. هر سه روز 
یک بار بازی داریم و هر بازی دنیای خودش را دارد و برای پیروزی در آن باید 
برنامه ای متفاوت را پیاده کرد. هنوز پنج بازی باقی مانده و هیچ چیز مشخص 
نیست. اینکه می گویند نیمی از راه قهرمانی را رفته ایم، قبول ندارم. اگر همین 

انسجام را حفظ کنیم در نهایت قهرمان خواهیم شد.«
  تاخت و تاز کاپیتان

گل های به موقع س��رخیو راموس باز هم به کمک رئال آمد ت��ا نقش او در 
موفقیت های این فصل تیم بیش از پیش نمایان شود. کاپیتان تک گل این بازی 
را از روی نقطه پنالتی زد تا یازدهمین گل این فصلش را به ثمر رسانده باشد. 
مدافع رئال در پنج بازی آخر تیمش چهار گل زده و نشان داده که یک مدافع 
گلزن تا چه اندازه می تواند در سرنوشت یک تیم تأثیرگذار باشد. بهترین مدافع 

گلزن اللیگا تاکنون 301 پیروزی را با پیراهن رئال جشن گرفته است. 
  تونل تحقیر

تیم گواردیوال با اینکه برای لیورپول تونل قهرمانی درست کرد، اما در همان 
بازی با زدن چهار گل قرمزها را تحقیر کرد تا اینگون��ه از آنها انتقام بگیرد. 
یورگن کلوپ قرمزهای مرسی ساید را پس از 30 سال به آرزوی شان رساند. 
همین خیال راحت باعث شد تا در مصاف با سیتی بازیکنان اهمیتی به نتیجه 
بازی ندهند. تیم پپ گواردیوال که بعد از دو دوره قهرمانی متوالی نتوانست 
هت تریک کند از این فرصت استفاده کرد و دروازه آلیسون بکر را به توپ بست. 
این اولین بار از س��ال 201۷ بود که لیورپول در یک بازی چهار گل دریافت 
مي کرد. سرمربی سیتی از سبک بازی تیمش تمجید کرد: »سبک بازی تیمم 
را در هر دیدار دوست دارم. ما سعی کردیم فوتبال بازی کنیم و ریسک کردیم. 
لیورپول با فشار زیادي که در حمله  و پرس می آورد، بهترین تیمی است که 
تاکنون در زندگی ام با آن روبه رو شده ام. ما شهامت بازی در فضاهای کوچک 
را داشتیم. این برای کسب برتری و پیروزی مهم بود. بازیکنان لیورپول بسیار 

متمرکز بودند، به همین خاطر توانستند به آنچه می خواهند برسند.«
  رکورد 100 امتیازی؟

قهرمان این فصل جزیره فعالً 86 امتیازی است و رسیدن به رکورد 100 امتیاز، 
یکی دیگر از آرزوهای قرمزهاست. منتها شکست به سیتی تحقق این آرزو را 
سخت کرده است. شش بازی باقی مانده و یورگن کلوپ از بازیکنانش خواسته 
همچنان به تالش ادامه دهند: »لحظات خوبی ب��رای گلزنی ایجاد کردیم 
شانس گلزنی هم داشتیم، اما از آنها استفاده نکردیم. الزم است این نتیجه را 
بپذیریم. به هر حال ما تالش خودمان را کردیم و نمی دانم قهرمانی ما در لیگ 
برتر روی این دیدار تأثیر گذاشته بود یا خیر.   آیا این عالی نیست که یک تیم 
بتواند قهرمان شود، در حالی که تیم دیگر )منچسترسیتی( خیلی خوب بازی 
می کند. سیتی تیم کوچکی نیست و فوتبال خوبی بازی می کند و در این دیدار 
نیز توانست موقعیت های خوبی برای گلزنی ایجاد کند و دروازه ما را باز کرد.«


