
در ادامه رقابت هاي 
سعيد احمديان

   گزارش
لي�گ قهرمانان 
آس�يا در حال�ي 
امشب استقالل در اولين بازي پس از پيگيري 
دوباره رقابت ها به صورت متمرکز در دوحه به 
مصاف الشرطه عراق مي رود که تنها برد، اين تيم 
را اميدوار به صعود به مرحله حذفي نگه مي دارد.
ليگ قهرمانان آس��يا هرچه مي گذرد به روزهاي 
داغ تر و پرهيجانش نزديک تر مي شود، مسابقاتي 
که شيوع کرونا سبب ش��ده دوحه ميزبان آن به 
صورت متمرکز باشد. دور برگشت اين مسابقات 
در شرايطي از پنج شنبه ش��ب آغاز شد که چهار 
نماينده ايران شرايط متفاوتي را تجربه مي کنند 
و پس از اينکه در دور اول دور برگشت، پنج شنبه و 
جمعه شهرخودور، پرسپوليس و سپاهان به مصاف 
حريفان شان رفتند و اس��تقالل به دليل انصراف 
الوحده استراحت داشت،  امشب در آغاز دور دوم 
برگشت، استقالل و شهرخودرو به ميدان مي روند.

  استقالل تنها برد براي صعود مي خواهد
امشب قرار است پس از يک هفته که از آغاز ليگ 
قهرمانان به صورت متمرک��ز در دوحه مي گذرد، 
از استقالل رونمايي ش��ود. البته آبي ها دوشنبه و 
پنج شنبه گذشته بايد در هفته هاي سوم و چهارم 
ليگ قهرمانان ب��ه مصاف الوح��ده مي رفتند، اما 
انصراف نماينده امارات س��بب شد تا استقاللي ها 
براي اولين بازي در قطر يک هفته صبر کنند. حاال 
امش��ب آبي ها در اولين بازي شان در دور برگشت 
ليگ قهرمانان مقابل الشرطه عراق قرار مي گيرند. 

اس��تقالل در حالي به مصاف حري��ف عراقي اش 
مي رود که از دو بازي دور رفت تنها يک امتياز کسب 
کرده است. آنها بهمن سال گذشته در آغاز مرحله 
گروهي ابتدا به االهلي عربستان 2 بر يک باختند 
و در دومين ب��ازي قبل از تعطيلي مس��ابقات به 
دليل کرونا، برابر الشرطه عراق در اربيل به تساوي 
يک – يک رسيدند. در اين شرايط استقالل در آغاز 
دور برگشت به مصاف الشرطه مي رود. هرچند کنار 
کشيدن الوحده سبب شده با صعود دو تيم از سه 
تيم، شاگردان نامجومطلق  شانس صعودشان باالتر 
برود، اما با توجه به نتايج رقم خورده در اين گروه، 

آبي ها چندان هم کار راحتي پيش رو ندارند. 
الشرطه حريف امشب اس��تقالل پنج شنبه شب 
توانست با برد 3 بر 2 برابر االهلي عربستان در آغاز 
دور برگشت، شکست بازي رفت را جبران کند تا با 
چهار امتياز از سه بازي در رده دوم قرار بگيرد. االهلي 
هم با شش امتياز از سه بازي تيم اول جدول است و 
استقالل با يک بازي کمتر از دو بازي يک امتيازي 
است و در رده سوم گروه قرار گرفته است. با توجه به 
شرايط جدول، آبي ها تنها با پيروزي مقابل الشرطه 

مي توانند شانس صعودشان را زنده نگه دارند.
  تالش براي اعاده حيثيت مقابل صدرنشين

ش��هرخودرو ديگر نماينده ايران است که امشب 
در دور دوم مرحله برگش��ت از بازي ه��اي گروه 
B به مصاف الهالل عربس��تان مي رود. البته بازي 
امشب براي مشهدي ها تشريفاتي است و شاگردان 
مهدي رحمتي با توجه به چه��ار باخت در چهار 
بازي گذشته ش��ان در اولين تجربه آسيايي يک 

حذف زودهنگام را تجربه کرده اند و شانسي براي 
صعود ندارند. آنها در حالي ب��دون امتياز از چهار 
بازي در قعر جدول گروه ق��رار گرفته اند که حتي 
يک گل هم نتوانسته اند وارد دروازه حريفان شان 
کنند. البته با توجه به تغييرات مکرر در کادر فني 
اين تيم و همچنين جدايي چند بازيکن تأثيرگذار 
شهرخودور در پايان فصل، پيش بيني مي شد که 
اين تيم مشهدي با يک مربي جوان و تازه کار حرف 

زياي براي گفتن در آسيا نداشته باشد.
با اين حال مشهدي ها در بازي دو بازي باقي مانده در 
آسيا، تنها براي اعاده حيثيت به ميدان مي روند. آنها 
در اولين بازي پس از قطعي شدن حذف شان، امشب 
به مصاف الهالل مي روند. ش��هرخودور در شرايطي 
امشب با آبي پوشان عربستاني روبه رو مي شود که در 

بازي رفت مقابل اين تيم 2 بر صفر بازنده شده است.
  سبقت قرمزها از 3 نماينده ديگر ايران

پرسپوليسي ها را بايد تا اينجاي کار موفق ترين نماينده 
ايران در آسيا دانست، تيمي که با وجود يک باخت و 
يک مساوي از دو بازي اول در دو مسابقه بعدي با دو 
برد توانست شانس صعودش را زنده کند. البته قرمزها 
مانند سه نماينده ديگر کشورمان در ليگ قهرمانان 
شروع خوبي نداشتند و کارشان را در گروه C با باخت 
به الدحيل و تساوي مقابل الشارجه آغاز کردند. با اين 
حال در شروع دوباره ليگ قهرمانان، قرمزها با توپ پر 
مسابقات را شروع کرده اند و در دو بازي آخرشان با دو 
برد و کسب شش امتياز، هفت امتيازي هستند و به 

صدر جدول گروه صعود کرده اند.
پرسپوليس جمعه شب در آغاز دور برگشت توانست 

پيروزي يک بر صفر مقابل التعاون عربستان را تکرار 
کند تا در پايان دور اول مرحله برگش��ت با دو برد، 
يک مساوي و يک باخت، بازگشت رؤيايي به ليگ 
قهرمانان داشته باشد. پس از پرسپوليس صدرنشين، 
التعاون و الدحيل با شش و الشارجه با چهار امتياز 
قرار دارند. شرايط پيچيده گروه C سبب شده هر 
چهار تيم همچنان در فاصله دو بازي تا پايان مرحله 
گروهي براي صعود تالش کنند، رقابت نزديکي که 
حواس گل محمدي و شاگردانش بايد به آن باشد و 

صدرنشيني خيال آنها را از صعود راحت نکند.
  مأموريت غيرممکن سپاهان

س��پاهاني ها هرچند با برد 4 بر صفر العين شروع 
خوبي در مرحله گروهي ليگ قهرمانان داش��تند، 
اما در ادامه هفته به هفته افت کردند و با کسب سه 
شکست متوالي در سه بازي اخيرشان، کار سختي 
براي صعود دارند و محرم نويدکيا در اولين تجربه  
مربيگري اش روزهاي س��ختي را پي��ش رو دارد. 
سپاهان جمعه شب در آغاز دور برگشت برابر النصر 
عربستان  2 بر صفر باخت تا دومين شکست متوالي با 
يک نتيجه مشابه را برابر حريف عربستاني اش کسب 
کند. در پايان دور اول مرحله برگشت، سپاهان تنها 
با سه امتياز در رده سوم قرار دارد و تيم هاي النصر 
و السد با 10 و هشت امتياز در رده هاي دوم و سوم 
قرار گرفته اند. با توجه به ش��رايط جدول، سپاهان 
براي صعود به مرحله حذفي ب��ه دو برد از دو بازي 
باقي مانده احتياج مبرمي دارد، هدفي که با توجه به 
شرايط بحراني اين تيم دور انتظار است و تنها يک 

معجزه مي تواند آنها را در آسيا نگه دارد.
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فريدون حسن

کوالک رضايي و قلي نژاد در بلژيک
در اولين بازي هفته شش��م ژوپيرليگ بلژيک، تيم ش��ارلوا که مانند 
بازي هاي قبل علی قل��ی زاده و کاوه رضايی را همزم��ان در ترکيب و 
خط هجومی داش��ت، موفق ش��د با درخش��ش بازيکنان ايراني خود 
مهمانش بيرشوت رده دومي را 3 بر يک شکست دهد تا با 18 امتياز 
از شش پيروزي، صدرنش��ين مطلق ليگ بلژيک باشد. در جريان اين 
ديدار قلي زاده و کاوه رضايي بارها دروازه حريف را به خطر انداختند 
که حاصل تالش آنها دو گل رضايي و يک گل قلي زاده بود. ضمن اينکه 
قلي زاده با پاس هاي عمقي و مؤثر خود بارها مهاجمان ش��ارلوا را در 
موقعيت گلزني قرار داد. کاوه رضايي هم با دو گلي که به ثمر رساند با 

پنج گل در صدر جدول گلزنان بلژيک قرار گرفته است.

روند مثبت مذاکره با آلکنو

هزينه 9 هزار يورويی برای درمان خار پاشنه حدادی
درخواست احسان      بازتاب
حدادی، ملی پوش 
المپيکی دووميدانی ايران برای اعزام به آلمان برای 
عمل خارپاشنه توسط فدراسيون پزشکی ورزشی 
مورد موافقت قرار گرفت، آن هم در حالی که اين 
پرونده پيش از اين با مخالفت هيئت اجرايی کميته 
ملی المپيک در اين کميته بسته ش��ده بود، اما 
محمداسد مسجدی، سرپرست فدراسيون پزشکی 
ورزش��ی با تأييد درخواست حدادی می گويد که 
قرار است وجه الزم برای اين اعزام که چيزی حدود 

8تا 9 ه��ازار يورو اس��ت در اختي��ار خزانه داری 
فدراسيون دووميدانی قرار گيرد تا ساير اقدامات 
توسط اين مجموعه انجام شود: »البته رقم دقيق 
مشخص نيست، اما چيزی حدود 8 تا 9 هزار يورو 
برای اين کار الزم است. وظيفه ما پرداخت اين وجه 
است و هفته جاری انجام می شود، چون حدادی 
جزو المپين هاست و ما تکليفی نسبت به اين دسته 
از ورزش��کاران داريم که بايد انجام شود، اما انجام 
مقدمات سفر با خود حدادی است که گويا دوشنبه 

آينده بليت می گيرد.«

هفته سوم رقابت های ليگ برتر 
دنيا حيدري

     خبر
واليبال ام��روز )يک ش��نبه( با 
برگ��زاری هف��ت ديداربرگزار 
می ش��ود و تيم ش��هروند اراک پس از دو هفته ب��ه دنبال انجام 
نخستين بازی است. سايپا، صدرنشين ليگ با هدايت کارخانه اين 
هفته ميزبان راهياب ملل مريوان است. تيم ته جدولی که هنوز 
موفق به کسب امتياز نشده است. ش��هروند اراک که تا روزهای 
پايانی، حضورش در ليگ مش��خص نبود، هفته اول استراحت 
داش��ت و در هفته دوم باخت فنی را تجربه ک��رد. نتيجه ای که 
اس��تعفای الهوتی را به دنب��ال داش��ت. اراکی ها ام��روز برای 
نخستين بار در اين فصل مقابل خاتم اردکان به ميدان می روند. 
سپاهان که با دو پيروزی و به دليل ست شماری کمتر نسبت به 
سايپا در رده دوم قرار دارد، اين هفته ميزبان هراز آمل و شاگران 
عطايی است که هفته گذشته مغلوب س��يرجان شدند.  فوالد 
سيرجان، ش��هرداری اروميه و ش��هرداری ورامين هم از جمله 

تيم های شش امتيازی جدول هستند که اين هفته به ترتيب با 
ش��هرداری گنبد، پيکان تهران و ش��هداب يزد ديدار مي کنند. 
تيم هايی که هر سه از تيم های سه امتيازی ليگ هستند و البته 
باانگيزه که نمی توان گفت به سادگی از خير سه امتياز هفته سوم 
می گذرند تا حريفان شش امتيازی شان جايگاه خود را مستحکم تر 
کنند.  جذاب ترين بازی ام��ا در اين بين مص��اف ورامينی ها با 
شهداب است. هدايت ورامين را سال گذشته غياثی بود که برعهده 
داشت، مربي که امروز روی نيمکت ش��هداب نشسته و بايد در 
سالن گلعباسی مقابل تيم سابقش قرار گيرد، آن هم در حالی که 
شهداب هم امس��ال مانند ورامين يکی از مدعيان است. مصاف 
ش��هرداری اروميه و پيکان هم هميشه يکی از بازی های جذاب 
ليگ بوده، حتی زمانی که پيکان جوانگرايی کرده باشد. حاال اما 
دو تيم در شرايطی با هم رو به رو می شوند که اروميه اوضاع خوبی 
دارد، اما پيکان نه. با وجود اين شهرداری اروميه خوب می داند که 

نمی تواند به اوضاع پيکان در جدول دلخوش کند.

هفته سوم ليگ برتر واليبال 

استارت اراک بعد از 2 هفته

تکلي��ف هنوز 
شميم رضوان

     چهره
روش��ن نشده، 
ام��ا حداقل تا 
اين اندازه مشخص است که اصلی ترين گزينه 

فدراسيون واليبال آلکنو است. هرچند که تقوی، 
دبير فدراسيون می گويد ديگر گزينه ها هم هنوز 
شانس دارند و قرار است ش��رايط خود را برای 
فدراس��يون ارس��ال کنند، اما نظر فدراسيون 
همچن��ان روی والديمي��ر رومانوي��چ آلکنو، 
س��رمربی زني��ت کازان اس��ت ک��ه از جمله 
موفقيت هايش می توان به طالی جام جهانی و 
لي��گ جهان��ی 2011 اش��اره کرد ک��ه اولين 
دستاوردش برای روس ها بود و همچنين حضور 
در فينال المپيک 2012 ک��ه با غلبه بر برزيل، 
روس��يه را به ط��الی المپيک رس��اند و حاال 
فدراسيون واليبال و در رأس آن داورزنی اميد 
زيادی دارند تا واليبال ايران که با والسکو 
قدرت خ��ود را به جهان ديکت��ه کرد، با 
آلکنو حض��ور در بين چه��ار تيم برتر 
المپيک را تجربه کند. مربی که گفته   
می شد حضور او در ايران کار ساده ای 
نيست، اما فدراسيون مدعی است که 
مذاکرات با او خوب پيش رفته و قرار 
اس��ت به زودی ش��رايط خود را برای 
فدراس��يون واليبال ايران ارس��ال کند. 
هرچند که بايد ديد خواسته های آلکنو چيست 

و آيا فدراسيون با آن کنار می آيد يا نه.

شیوا نوروزی

از حدادي ضمانت مدال المپيک بگيريد
مدت هاس��ت که از لزوم توجه به قهرمانان و مدال آوران ورزش کشور 
مي نويسيم. از توجه به چهره ها و قهرماناني که هميشه در سايه هستند 
و فقط در روزهايي ديده مي شوند که مدال مي گيرند و پرچم ايران را باال 
مي برند. مدت هاست که مي نويسيم نبايد از اين قهرمانان غافل بود و آنها 
را به امان خدا رها کرد، اما حاال از خبرها اينگونه برمي آيد که آقايان براي 

برخي چهره ها از آن سوي بام مي افتند.
موافقت با اعزام احس��ان حدادي به آلمان براي جراحي خارپاش��نه پا، 
آن هم با هزينه 8 تا 9 هزار يورو، نمونه بارز افتادن مسئوالن ورزش کشور 
از آن سوي بام است. در اين خصوص بايد گفت که اين عمل در ايران هم 
مي تواند انجام شود و پزشکان حاذق کشورمان مي توانند به راحتي اين 
عمل ساده را انجام دهند، اما نوع برخورد احسان حدادي که ظاهراً خود 
را تافته جدا بافته فرض مي کند با اين مسئله و درخواست ضمانت او از 
پزشکان جراح براي موفقيت آميز بودن اين عمل جراحي باعث شده تا 
هيچ پزشکي حاضر به انجام اين کار نشود. اين نوع رفتار حدادي البته 
مسبوق به سابقه است، مانند خواسته هاي ديگر او نظير برپايي حتمي 
اردو در امريکا يا کشورهاي اروپايي که هميشه هم با سروصداي زيادي 
از جانب او و متهم کردن اين و آن همراه بوده تا هر طور شده حرفش را به 
کرسي بنشاند و خواسته اش محقق شود. حدادي حاال همين رفتار را در 
خصوص عمل جراحي خار پاشنه پا در پيش گرفته و درست مثل موارد 
قبلي موفق به دريافت موافقت هم ش��ده است. در اين ميان کسي پيدا 
نشده که از او بپرسد آيا همانطور که به دنبال گرفتن تضمين از پزشکان 
داخلي هستي، خودت هم تضمين مي دهي که بعد از اين هزينه گزاف به 

مدال المپيک دست پيدا کني؟
 چگونه است که هميش��ه حرف حدادي به کرسي مي نشيند، اما چند 
سالي مي ش��ود که نتيجه مطلوب گرفته نمي ش��ود و او همچنان بابت 

افتخارآفريني هاي گذشته که پاداشش را هم گرفته، طلبکار است. 
نکته جالب اينکه مسئوالن فدراسيون پزشکي ورزشي در حالي با اعزام 
حدادي به آلمان و پرداخت 8 تا 9 هزار يورو )با محاس��به قيمت امروز 
يورو چيزي حدود 300 ميليون تومان ( بابت اين اعزام موافقت کرده اند 
که در خواست او ابتدا از سوي هيئت اجرايي کميته ملي المپيک رد و اين 
پرونده بسته شده بود، اما نگاه تبعيض آميز و بعضاً يکسويه آقايان امروز 
باعث شده در چنين شرايطي با اين اعزام غيرضروري موافقت و اين مبلغ 

بنا به داليل واهي هزينه شود.
نکته قابل تأمل ديگر اينکه به گفته سرپرست فدراسيون پزشکي ورزشي 
اين 8 تا 9 هزار يورو تنها هزينه جراحي حدادي در آلمان است و ساير 
هزينه ها از اين مبلغ جداست که احتماالً با لحاظ شدن بقيه هزينه ها، 
مخارج اين سفر غيرضروري و خودخواهانه بيشتر از اين مبالغ خواهد 
بود. به طور حتم مبلغ 300 ميليون تومان در برابر هزينه هاي ميلياردي 
فوتبالي ها که مستقيم از بيت المال تأمين مي شود مبلغ ناچيزي است، اما 
وقتي متوجه باشيم که حتي مي توان جلوي اين هزينه اضافي را گرفت، 
آن وقت است که اين مبلغ هم زياد به چشم مي آيد، آن هم در روزهايي 
که مردم و کشور به لحاظ مش��کالت اقتصادي در سخت ترين شرايط 
ممکن بسر مي برد. به نظر مي رسد امروز که با اين سفر نابجا و غيرضروري 
موافقت شده و قرار است حدادي روز دوشنبه بليت تهيه کند، مسئوالن 
ورزش کشور هم بايد بابت هزينه اين س��فر و عمل جراحي از حدادي 
ضمانت کسب مدال المپيک را بگيرند تا اينگونه نباشد که او هرگاه دلش 

خواست با به راه انداختن سروصدا و حاشيه به هدف خود برسد.
با تمام اين حرف ه��ا هنوز هم بر اي��ن باوريم که توجه ب��ه قهرمانان و 
مدال آوران بايد سرلوحه کار مس��ئوالن ورزش کشور قرار گيرد، اما در 
همين موضوع مهم هم بايد توجه داش��ت و مراقب بود که تبعيض ها و 
يک سونگري ها کار را به جايي نرساند که برخي از تمام امتيازات بهره مند 
ش��وند و برخي ديگر حتي نتوانند حق مسلم خود را بگيرند تا با خيالي 

آسوده به قهرماني و کسب مدال و افتخار براي کشور بينديشند.

بايرن فصل جديد را طوفانی شروع کرد
رقابت نابرابر تيم های آلمانی با باواريايی ها

ش��روع طوفانی بايرن مونيخ لرزه بر اندام حريفان انداخت. فصل جديد 
2021 - 2020 بوندس ليگا جمعه شب اس��تارت خورد و همانطور که 
انتظار می رفت باواريايی ها اين رقابت ها را رؤيايی شروع کردند. برد 8 بر 
صفر مقابل شالکه حکايت از آن دارد که امسال هم ديگر مدعيان برای 

کنار زدن بايرن کار بسيار دشواري خواهند داشت.
 پيام روشن

باليی که بايرن سر ش��الکه در هفته اول آورد از نظر رويترز برای ديگر 
حريفان پيامی روش��ن داشت. رويترز در گزارشی ش��الکه را بدشانس 
خواند: »شالکه از ماه ژانويه تاکنون هيچ پيروزی در ليگ کسب نکرده و 
در مصاف با بايرن هم حرفی برای گفتن نداشت. اين يک بدشانسی بزرگ 
برای آنها بود، چراکه فصل را با تحقير آغاز کردند. لواندوفسکی با گلزنی 
در اين بازی يک رکورد هم ثبت کرد و حاال او اولين بازيکنی است که در 
10 بازی متوالی مقابل يک تيم )شالکه( پايش به گلزنی باز شده است. 
تيم هانسی فليک در حالی فصل را با قهرمانی بوندس ليگا و ليگ قهرمانان 

به پايان رساند که فرصت زيادی برای شروع فصل جديد نداشت.
س��رمربی موفق بايرن ش��روع طوفانی تيمش را اينگونه تشريح کرد: 
»فوق العاده بوديم. می خواستيم آمادگی مان را نشان دهيم. می خواستيم 
به همه بگوييم در اين فصل قدرتمندتر از هميش��ه خواهيم بود. البته 
نبايد خيلي عجله کرد، چراکه هنوز اول راه هس��تيم و بازی های مهم 

زيادی در پيش داريم.« 
  کرونای مزاحم

هواداران بايرن در آلمان تصور می کردند با شروع فصل جديد می توانند 
از نزديک شاهکار تيم محبوب ش��ان را نظاره کنند، اما تصميم شهردار 
مونيخ آنها را نااميد کرد. هفته گذشته مقامات دولت فدرال اعالم کردند 
در فصل جديد تيم ها می توانند برای 20 درصد از ظرفيت ورزشگاه های 
خود بليت فروش��ی کنند. بر همين اس��اس باواريايی ها خ��ود را برای 
پذيرايی از 7 هزار و 500 تماشاگر آماده کرده بودند، اما اوج گيری دوباره 
آمار مبتاليان در اين کشور نظر مقامات را تغيير داد. ديتر رايتر، شهردار 
مونيخ با اعالم اينکه ديدار افتتاحيه بوندس ليگا پشت درهای بسته انجام 
می شود از هواداران خواست همچنان صبور باشند: »اخبار نگران کننده 
شدت گرفته است، شرايط باش��گاه ها و هواداران را درک می کنم، ولی 

بحران هنوز تمام نشده و همه بايد نسبت به آن هوشيار باشيم.«
طرفداران بايرن در شرايطی بايد منتظر اجازه رسمی مسئوالن باشند 
که قرار است ساير بازی ها با حضور محدود تماشاگران انجام شود. اين 
محدوديت از حضور 500 نفری در بازی ولفسبورگ تا 10 هزار نفری در 

دورتموند متفاوت است. 
   رقيبی هست؟ 

در شروع فصل جديد مهم ترين س��ؤالی که در مورد بوندس ليگا به ذهن 
می رسد، مدعيان قهرمانی هستند. از آنجا که بايرن يکی از قدرت های اصلی 
فوتبال باشگاه های جهان است، ديگر تيم های آلمانی برای رقابت بايد تا 
دندان مسلح باشند. سايت ESPN در گزارشی مهم ترين چالش فوتبال 
آلمان را بررسی کرده است:  »اليپزيش با همه تالشش در ليگ سوم شد و 
به نيمه نهايی ليگ قهرمانان هم صعود کرد. دورتموند يکی از خطرناک ترين 
خطوط حمله را در اختيار دارد، اما در اروپا مقابل پاری سن ژرمن کم آورد 
و بايرلورکوزن نيز به يک چهارم نهايی ليگ اروپا رسيد. حال در نظر داشته 
باشيد که بايرن برای هشتمين دوره متوالی فاتح بوندس ليگای يک شد و 
پس از آن قهرمانی در اروپا را نيز جشن گرفت. موفقيت در اروپا با 11 برد و 
بدون هيچ شکستی حاصل شد. جالب اينکه همين تيم در آخرين روزهای 
دسامبر در جايگاه هفتم قرار داشت، اما با سپردن هدايت تيم به فليک ورق 
برگشت و چهره واقعی قهرمان عيان شد تا جايی که باواريايی ها 58 امتياز 

از 60 امتياز ممکن )در 20 بازی( را کسب کردند. 
با توجه به تغييرات اندک بايرن نسبت به فصل گذشته، اين تيم باز هم 
گزينه اول قهرمانی خواهد بود. آمار و ارقام حاکی از آن است که بايرن 
برای تکرار قهرمانی 88 درصد شانس دارد، مگر اينکه اتفاقات غيرقابل 
پيش بين��ی رخ دهد. با وضعيتی ک��ه تيم فليک دارد س��ايرين چطور 
می توانند ادعای قهرمانی داشته باشند. دورتموند، سانچو را به خدمت 
گرفته و با خريدن هالند خط حمله اش را تقويت کرده است. اليپزيش 
تيمو ورنر را از دست داده و سايرين هم در حد توان خود آماده شده اند. 
با اين اوضاع تقابل با باواريايی ها سخت تر از حد تصور است. ضمن اينکه 
فليک نشان داده برای در کورس نگه داشتن تيمش تنها به يک تاکتيک 

بسنده نمی کند و همين مسئله مربيان رقيب را سردرگم کرده است.

چلسی–ليورپول، تقابل انديشه ها
نداش��تن مصدوم جديد و آمادگی کامل 
بازيکن��ان بهترين خبر ب��رای يک مربی 
حرفه ای اس��ت. ليورپول قبل از سفرش 
به ش��مال لندن اين ش��رايط را داشت و 
يورگن کلوپ ب��ا فکری آزاد ب��ه تقابل با 
چلسی می انديش��يد. بازی با تيم فرانک 
لمپارد هم برای کلوپ مهم اس��ت و هم 
براي بازيکنانش. ب��رگ برنده قرمزها در 
اين بازی شايد تياگو آلکانترايی باشد که 
به تازگی به جمع بندرنشينان اضافه شده است. ليورپول با خريد اين 
بازيکن يکی از موفق ترين تيم های نقل و انتقاالت محس��وب می شود. 
البته کلوپ در اين ب��ازی دغدغه های خاص خ��ودش را دارد؛ او بايد 
تغييراتی در تيمش اعمال کند تا برد سخت مقابل ليدزيونايتد تکرار 
نشود. در عين حال هر نوع تغييری هم از نظر هواداران و منتقدان قابل 
قبول نيست. از طرف ديگر لمپارد هم به اين بازی به چشم يک فرصت 
نگاه می کند. تقابل دو مربی حساسيت اصلی اين مسابقه است، منتها 
فرانکی قبل از بازی سعی کرد شرايط را عادی جلوه دهد:  »اين روزها 
همه در مورد همه چيز حرف می زنند و رقابت در فوتبال يکی از مسائلی 
اس��ت که همواره در موردش بحت ش��ده اس��ت، اصاًل قصد درگيری 
لفظی ندارم. هميش��ه احترام زيادی برای کلوپ قائل بودم و هس��تم. 
موفقيت های ليورپول با او باورنکردنی است. شايد حساسيت های بازی 
با واکنش های من همراه شود، ولی من در کل به او احترام می گذارم و 
نتيجه بازی هم نظرم را تغيير نخواهد داد. تياگو سيلوا مهم ترين خريد 
آبی هاست، منتها بايد ديد وقتش رسيده که لمپارد به او اجازه حضور در 
ميدان را بدهد: »فعاًل همه تمرکزمان را برای رسيدن او به مرز آمادگی 
گذاشته ايم. اين بازيکن هنوز برای انگليسی صحبت کردن مشکل دارد، 
ولی بازيکنان خارجی زيادی در تي��م داريم که به او کمک می کنند.« 
چلسی - ليورپول حساس ترين ديدار هفته است و در حقيقت اين بازي 

تقابل دو تفکر در فوتبال جزيره به شمار می آيد. 

ديويد لينچ 

ايوينينگ استاندارد

توضيح و تصحيح
در خبر مربوط به رقابت هاي ليگ برتر واليبال صفحه ورزش��ي مورخه 
29 ش��هريور ماه 1399 زمان برگزاري هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر 
واليبال چهارشنبه اين هفته عنوان شده که بدينوسيله تصحيح مي شود؛ 
هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر واليبال امروز يک شنبه برگزار مي شود.

 بهترين بانوان تکواندو
 به انتخابي المپيک مي روند

زهرا س��روري، نايب رئيس بانوان فدراسيون تکواندو گفت: »کادرفنی 
تيم ملی به اين نتيجه رسيد که در اوزان اول و دوم برای کسب سهميه 
المپيک توکيو تالش کنيم. بر اس��اس آناليز دقيق حريفان در آسيا از 
سوی کادرفنی و اينکه چه بازيکنانی در اين قاره موفق به کسب سهميه 
شدند و کشورها در چه اوزانی برای کسب سهميه تالش خواهند کرد، 
کادرفنی به اين نتيجه رس��يده ک��ه در اوزان اول و دوم المپيک برای 
کسب سهميه المپيک تالش کنيم. با اين حال هنوز در خصوص اعزام 
نفرات تصميم قطعی گرفته نشده و همه چيز به عملکرد تکواندوکاران 
بستگی دارد. البته در حال حاضر مجوز برگزاری مبارزه يا مسابقه حتی 
در قالب انتخابی را نداريم. اگر تاريخ برگزاری مس��ابقات اعالم ش��ود، 
مجوز ها نيز صادر خواهد ش��د. برای حضور در رويدادی به اين بزرگی 
نمی توانيم صرفاً بر اس��اس تمرينات تخصصی با فاصله و بدنسازی، به 
سنجش درست برسيم. با توجه به اينکه در حال حاضر زمان داريم بايد 
سالمتی ورزشکاران از هر چيزی مهم تر باشد تا در زمان صدور مجوزها، 

شايسته ترين بازيکنان در قالب مبارزه انتخاب شوند.«

نگاهي به عملکرد نمايندگان کشورمان تا پيش از شروع دور دوم مرحله برگشت

رونمايي از آبي ها در دوحه


