
تيم ملي فوتبال 
سعيد احمديان 

   گزارش
در حال�����ي 
پنج شنبه برابر 
ازبکستان در يک بازي تدارکاتي پيروز شد که تغيير 
نزديک به 60 درصد ترکيب تيم نسبت به آخرين 
بازي، نشان از تصميم اسکوچيچ براي ساختن يک 
تي�م ت�ازه و فراموش�ي تي�م ويلموت�س دارد.

دراگان اسکوچيچ سرانجام پس از هشت ماه انتظار، 
پنج شنبه شب از تيمش رونمايي کرد، يک تيم ملي 
متفاوت با تيمي که آبان سال گذشته به ميدان رفته 
بود، تيمي که پس از نتايج نااميد کننده با ويلموتس 
به يک هواي تازه احتياج داشت تا از بحراني که با دو 
شکست برابر بحرين و عراق کار صعود به جام جهاني 
را سخت کرده است، عبور کنيم. حاال اسکوچيچ که 
کرونا رونمايي از تيم ملي مورد نظرش را به تعويق 
انداخته بود، پنج شنبه شب در اولين بازي تدارکاتي 
مقابل ازبکستان روي نيمکت نشست تا دوران جديد 
تيم ملي فوتبال آغاز ش��ود، دوراني ب��راي جبران 
شکست هاي عجيب زمان ويلموتس و هموار کردن 

راه سومين صعود متوالي به جام جهاني قطر.
  پيروزي براي فراموشي گذشته

از 23 آب��ان 98 تا 17 مهر 98،  11 ماه گذش��ت، از 
بازي با عراق که دومين شکست متوالي تيم ملي با 
ويلموتس در انتخابي جام جهاني بود تا اولين بازي 
تيم ملي با هدايت دراگان اسکوچيچ، نزديک به يک 
سال خأل در بازي هاي ملي که البته شيوع کرونا نقش 
زيادي در اين وقفه داشت. پس از دو شکست متوالي 
برابر بحرين و عراق، خيلي ه��ا منتظر بودند پس از 

نزديک به يک سال از تيم ملي جديد رونمايي شود، 
تيمي که ديگر خبري از ويلموت��س روي نيمکت 
آن نبود و فوتبال ايران با بازگشت دوباره به مربيان 
کروات، دراگان اسکوچيچ را در نقش سرمربي جديد 
مي ديد. انتخابي که خيلي ها را شوکه کرد، اما براي 
عبور از شرايط سختي که با سرمربي بلژيکي به وجود 
آمده بود انتقادها فراموش ش��د ت��ا تيم ملي بتواند 
در يک فض��اي آرام از بحران عب��ور کند. در چنين 
شرايطي بازي با ازبکستان، اولين گام براي تماشاي 
تيمي بود که اسکوچيچ هشت ماه براي رونمايي از آن 
لحظه شماري کرده بود. ايران برنده بازي با ازبکستان 
بود، با دو گلي که سردار آزمون با يک شوت ديدني 
از پش��ت محوطه جريمه و مهدي طارم��ي از روي 
نقطه پنالتي وارد دروازه الدوربک سويونوف کردند 
تا تک گل الدور شومورودوف کارس��از نشود و تيم 
کشورمان با حساب 2 بر يک پيروز بازي تدارکاتي 
پنج شنبه در استاديوم پاختاکور تاشکند باشد، يک 
نتيجه قابل قبول براي اسکوچيچ در اولين آزموني که 

با تيم ملي ايران داشت.
  نفس راحت اسکوچيچ

پيروزي مقابل ازبکستان حاال کمي فشارها را از روي 
اسکوچيچ برداشته است، به خصوص که بهمن ماه 
گذشته وقتي اسم او به عنوان سرمربي جديد تيم ملي 
اعالم شد، خيلي ها بهت زده شدند و به قرارداد با اين 
مربي اعتراض کردند. حاال با برد برابر ازبک ها، سرمربي 
کروات تيم ملي با خيال آس��وده تري مي تواند بقيه 
بازي ها را روي نيمکت بنشيند. البته او و شاگردانش 
دوشنبه آينده يک محک سخت تر برابر تيم ملي مالي 

در دومين بازي تدارکاتي در فيفادي هاي ماه اکتبر 
پيش رو دارند، مصاف با تيمي که با تمامي ستاره هاي 
گران قيمتش که در ليگ ه��اي معتبر اروپايي بازي 
مي کنند به ترکيه آمده  تا برابر تيم کشورمان به ميدان 
برود. با اين حال پيروزي برابر ازبکستان يک شروع 
خوب براي اس��کوچيچ در تيم ملي بود و او از اينکه 
تيم هايش باز هم توانستند در تاشکند پيروز شوند، 
هيجان زده است: »خوشحالم که سه بار به ازبکستان 
آمده ام و هيچ موقع بازنده نبوده ام. اين برای من يک 
خوش شانسی است و فکر می کنم بايد بيايم و اينجا 
زندگی کنم.« البته اسکوچيچ در بازي با ازبکستان 
س��عي کرد تيم ملي را با سيس��تم مختلف  محک 
بزند، در نيمه اول تيم با  دو سيس��تم  2-1-3-۴ و 
نيمه دوم 1-3-2-۴ بازي کرد تا هم دس��تش براي 
حريفان رو نشود و هم براي بازي هاي رسمي بهترين 
سيستم را براي تيم ملي انتخاب کند. او می گويد: »در 
بازی های رسمی از روش های مطمئن تر و اصلی تيم 
ملی اس��تفاده می کنيم. اين بازی حکم محک زدن 

بازيکنان جديد را داشت.«
  به هم ريختن ترکيب تيم ملي با دراگان

تيم ملي در حالي پنج شنبه به مصاف ازبکستان رفت 
که ترکيب تيم نسبت به آخرين بازي تفاوت زيادي 
داشت و تيم کشورمان شش تغيير نسبت به بازي 
با عراق داشت. محمدحسين کنعاني زادگان، ميالد 
محمدي، احمد نوراللهي، مهدي طارمي و س��ردار 
آزمون تنها نفرات باقي مان��ده از ترکيب اوليه تيم 
ملي از بازي با عراق بودند و از شش بازيکن ديگري 
که مقابل عراق به ميدان رفت��ه بودند تنها يک نفر 

دعوت شد و پنج بازيکن ديگر هر کدام شان به داليلي 
براي بازي با ازبکستان دعوت نشدند. تيم ملي مقابل 
ازبکستان در غياب عليرضا بيرانوند، رامين رضاييان، 
مسعود ش��جاعي، محمد محبي و اميد ابراهيمي 
به ميدان رفت و مرتضي پورعلي گنجي هم به رغم 

دعوت شدن فرصت بازي پيدا نکرد.
در مقابل سيدپيام نيازمند، شجاع خليل زاده، صادق 
محرمي، احسان حاج صفي، علي قلي زاده  و وحيد 
اميري نفراتي بودند که برخالف ب��ازي با عراق در 
ديدار با ازبکستان از اول در ترکيب تيم کشورمان قرار 
گرفتند. مهدي قايدي و سيامک نعمتي هم از جمله 
بازيکنان تازه واردي بودند که به عنوان يار تعويضي 

فرصت بازي پيدا کردند.
  روزهاي خوب زوج طاليي

گلزني همزمان س��ردار آزمون و مهدي طارمي بار 
ديگر نشان داد که تيم ملي پس از سال ها يک زوج 
رؤيايي در خط حمله پيدا کرده اس��ت، زوجي که 
مي توان آن را ب��ا زوج خداداد عزي��زي و علي دايي 
مقايسه کرد و آمادگي باالي  آنها مي تواند يک خبر 
خوب براي اسکوچيچ در راه جام جهاني قطر باشد. 
آزمون و طارمي هر کدام در اين بازي يک گل وارد 
دروازه ازبکستان کردند تا درخشش شان را در زنيت 
و پورتو اين بار با پيراهن تيم ملي نشان دهند و همگان 
ببينند که در اوج آمادگي هستند، به خصوص که هر 
دو آنها فصل گذشته آقاي گل نيز شده اند. آزمون با 
17 گل در ليگ روسيه کفش طال گرفت و طارمي 
هم با 18 گل در ليگ پرتغال بيشترين گل زده را در 

بين مهاجمان داشت. 
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دنيا حيدري 

فوالد سيرجان صدرنشين واليبال ماند
هفت��ه هفت����م      واليبال
رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال عصر چهارشنبه گذشته در حالي برگزار 
شد که شيوع گسترده کرونا در جمع تيم هاي ليگ 
برتري يک بازي را به تعويق انداخت. بازي سايپا و 
شهرداري ورامين تنها ديداري بود که انجام نشد، اما 
در ساير بازي ها نتايج به گونه اي رقم خورد که فوالد 
سيرجان به صدرنشيني خود در جدول رده بندي 
ادامه داد. س��يرجاني ها موفق شدند ميزبان خود 

آذرباتري اروميه را در س��ه گيم متوالي شکست 
دهند. س��پاهان تيم دوم ج��دول رده بندي هم با 
همين نتيجه شهرداري قزوين را پشت سر گذاشت. 
شهداب يزد تيم سوم جدول در زمين خود پيکان 
چپ کرده ليگ را 3 بر يک ب��رد تا تيره روزي هاي 
 پيکان ادامه داشته باش��د. خاتم اردکان با نتيجه 
3 بر 2 ب��ازي را به مهمان خود لبني��ات هراز آمل 
واگذار کرد و در نهايت نيز هورسان رامسر 3 بر يک 

مقابل شهرداري گنبد به برتري رسيد.

برگزاري يا عدم برگزاري رقابت هاي 
حامد قهرماني

      بازتاب
المپي��ک توکي��و اي��ن روزه��ا 
بزرگ تري��ن دغدغه مس��ئوالن 
کميته بين المللي المپيک است. کرونا آنطور که تصور مي شد به اين 
راحتي ها دست از سر جهان برنمي دارد و گسترش شيوع آن حاال کار 
را به جايي رسانده که حتي مي توان توقع داشت المپيک توکيو نيز 

برگزار نشود.
در چنين شرايطي توماس باخ، رئيس کميته بين المللي المپيک 
مي گويد: »ما اطمينان داريم، آغاز س��ال آينده به ابزارهايی برای 
مقابله با کوويد 19 دسترسی خواهيم داشت. می توانيم آزمايشات 
سريع تری انجام دهيم يا حتی اينکه به واکسن هم دسترسی پيدا 
کنيم، اين باعث می ش��ود به برگزاری بازی ه��ای المپيک توکيو 
مطمئن باشيم. با اين حال يکي از بزرگ ترين دغدغه هاي ما بحث 
حضور تماشاگران است، اس��اس تالش ها و فعاليت ها برای حضور 
تماشاگران خارجی در بازی های توکيو است. آن چيزی که ما از آن 
اطمينان نداريم، اين است که آيا از تمام ظرفيت ورزشگاه می توان 

استفاده کرد يا خير.«
اما حرف هاي باخ فقط يک سوي ماجراس��ت و ژاپني ها به جز اين 

مس��ئله مهم نگراني ها و دغدغه هاي ديگري ه��م دارند. برگزاري 
يا عدم برگزاري المپيک رابطه مس��تقيمي با اقتص��اد ژاپن دارد و 
چشم بادامي ها به شدت نگران ضرر و زيان هاي ناشي از اين مسئله 
هستند. متخصصان و سازمان دهندگان بازی ها می گويند دو گزينه 
در اين بين وجود دارد؛ ادامه مس��ير و برگزاری بازی ها  برای نجات 
اقتصاد آسيب ديده ژاپن يا لغو المپيک و جلوگيری از شيوع ويروس 
کرونا. ديک پوند، عضو باسابقه کميته بين المللی المپيک در اين باره 
گفت: »بازی های المپيک يا برگزار می شود يا لغو. ويروس کرونا تا 
زمان برگزاری بازی های المپي��ک 2021 از بين نمی رود  و تعويق 
دوباره نيز گزينه مناسبی نيس��ت. اين واقعيت که همه چيز تحت 
کنترل ژاپن است به سؤاالت پاسخ نمی دهد. بايد در اين خصوص 
زود تصميم گيري شود، نه فقط به دليل مصلحت انديشی سياسی، 
بلکه برای جلوگيری از آسيب جدی به اقتصاد ژاپن و دادن فرصت به 

سهامداران برای جبران ضرر و زيان آنها.«
اندرو زيمباليست، استاد اقتصاد در کالج اسميت در ماساچوست هم 
گفت: »هزينه لغو بازی های المپيک به زمان بستگی دارد. انصراف از 
بازی ها در ماه دسامبر ممکن است هزينه ای بيش از برگزاری بازی ها 

و تالش برای بازپرداخت ضرر و زيان داشته باشد.«

آسيب جدي اقتصاد ژاپن با لغو المپيک

 باخ: 
نگران حضور تماشاگران هستيم!

شیوا نوروزی

مدیریت نمایشی!
روز نخست همه هوادار هستند، از آن دس��ته هواداران افراطی و عاشق و 
صدالبته ناراضی و شاکی از نحوه مديريت و عملکرد مديران قبلی، چه در 
کسب نتيجه و جايگاه تيم و چه در زمينه عقد قراردادهايی که بی در و پيکر 
خوانده می شود و جز بی بندو باری مالی چيزي در آن ديده نمی شود. روزهای 
نخست تمام حرف ها حماسی است و دهان پرکن، اما همه نمايشی، چراکه 
بعد از گذشت چهار روز و جابه جا شدن مدير جديد در صندلی مديريت، به 
سرعت فراموش می شود. قرار بود نقش قهرمان ها را بازی کند و مشکالت را 

يک به يک و اصولی از ريشه درآورد.
آب ها که از آسياب افتاد و هيجان کسب مقام جديد فروکش کرد، گله ها 
شروع می شود. گله های تمام نشدنی از اوضاع مالی و دست خالی باشگاه 
برای حل و فصل آن و لزوم حمايت های دولتی و حتی هواداران! اين سناريوي 
نخ نما شده و فوق تکراری مديران باشگاه های فوتبال ايران است که با چنان 
سروصدايی می آيند که گويی قرار است تيشه بزنند به ريشه ناکامی های 
مديران قبلی و داستانی تازه را آغاز کنند، اما طولی نمی کشد که مشخص 

می شود آش همان آش است و کاسه همان کاسه! 
خوب می دانند که اين نمايش ها سال هاست که نخ نما شده و حنای شان 
سال هاس��ت که ديگر رنگی ندارد، اما باک شان نيس��ت از به راه انداختن 

بازی های تکراری و تقال برای فريب افکار عمومی.
زمانی شايد اين حرف ها خريدار داشت، زمانی شايد انتقاد از مدير قبلی و 
برشمردن اشتباهات فاحشی که مرتکب شده بود، روزنه اميدی بود که نفر 
جديد و تازه وارد آمده و قصدی دارد برای تغيير مسير و حل مشکالت، اما 
سال هاست که ديگر هيچ اميدی نيست، وقتی کامالً واضح است که آقايان 
از چه مسيری عبور می کنند برای نشستن بر مسند مديريت باشگاه هايي 
چون پرسپوليس و استقالل و هيچ اعتمادی نمی توان کرد به مديرانی که نه 
به واسطه توانايی های فردی و مديريتی که به واسطه البی های قوی، رفاقت ها 
و اين قبيل مسائل حکم مديرعاملی برای شان زده می شود. چطور می توان از 

مديرانی که اصولی روی کار نيامده اند انتظار اصولی کار کردن داشت.
مددي، سرپرست جديد استقالل خودش را ميراث دار بدهی ديگران می داند. 
اين همان حرفی است که عرب، فتح اهلل زاده، انصاريفرد، فتحي و رويانيان 
نيز به محض روی کار آمدن گفته بودند، آن هم با گله و انتقادهايی تند از 
نحوه عقد قراردادهايی کاماًل غيرحرفه ای که جز انباشته شدن بدهی های 
باشگاه کوچک ترين سود ديگری نداشته است. اما تک تک آنها بعد از جدايی 
با چنين انتقاداتی از سوی مديران بعدی مواجه شدند. انتقاداتی که ديگر 
هيچ حساسيتی در افراطی ترين هواداران هم ايجاد نمی کند و کوچک ترين 
هيجانی ندارد، وقتی ساليان سال است که به تکراری ترين شکل ممکن تکرار 
می شود. اين داستان ها اما طی همه اين سال ها بايد چشم نهادهای نظارتی 
را تيز می کرد و گوش شان را حساس که چه اتفاقی دارد رخ می دهد که همه 
از حيف و ميل های غيرقابل قبول می نالند و خود اما همان راه را در پيش 
می گيرند. اين اتفاق ها بايد در تمام اين سال ها باالدستی ها را حساس می کرد 
تا با اندکی نظارت پايان دهند به اين بلبشو، اما هرگز اين اتفاق رخ نداد تا اين 
ديالوگ ها مثل خوشامدگويی نقل زبان مديران تازه وارد شود، بی آنکه کالمی 

از آن راه به جايی ببرد و نتيجه ای در پی داشته باشد.
جالب اينکه وزارت ورزش به عنوان مجمع دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 
در خواب ناز است و فرصتی ندارد برای آنکه نگاهی بيندازد به اتفاقات اخير 
و ببيند داستان از چه قرار است که همه روزهای نخست پرشور و حرارت و 
حماسی نطق می کنند، اما دو روز بعد راه پراشتباه قبلی ها را در پی می گيرند 

و اوضاع را مدام خراب تر از چيزي که هست، می کنند.

آرژانتين با غلبه بر اکوادور رکورد 
شکست ناپذيری اش را حفظ کرد

مسی، ناجی هميشگی آلبی سلسته
ستاره آرژانتين با تک گل پيروزی بخش خود ناجی تيم کشورش 
شد تا روند شکست ناپذيری آلبی سلسته تداوم پيدا کند. تيم ملی 
آرژانتين در آغاز رقابت های انتخاب�ی جام جهانی قطر در منطقه 
امريکای جنوبی با يک گل اکوادور را در خان�ه برد. اين بازی بايد 
در ماه مارس برگزار می شد، اما شيوع ويروس کرونا تمام برنامه ها 
را تغيير داد و بعد از چن�د ماه وقفه اولين پيروزی راه راه پوش�ان 
در ورزش�گاه بومبونرا به ثبت رس�يد. بازی در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر برگزار شد، ولی شروع دوباره بازی های ملی برای مردم 
آرژانتين اهميت زيادی دارد و به گفته مسی، پيروزی های تيم ملی 
روحيه مردم اين کش�ور را برای مقابله با کرون�ا افزايش می دهد. 

  
گرفتن هر س��ه امتياز بازی در شروع يک جدال س��خت در امريکای 
جنوبی برای آرژانتين بس��يار مهم بود. اگرچه ب��رد مقابل اکوادور به 
سختی به دست آمد و تنها گل بازی را مسی از روی نقطه پنالتی زد، 
اما با حساس ش��دن رقابت بين تيم های امريکای جنوبی برای صعود 
به جام جهانی قطعاً ارزش اين برد بيشتر خواهد شد. هشتمين بازی 
بدون باخت آلبی سلس��ته در حالی به دس��ت آمد که مسی هفتاد و 
يکمين گلش را با پيراهن آرژانتين به ثمر رساند. جالب اينکه درست 
همزمان با گلزنی کاپيتان آرژانتين، لوئيز س��وارز نيز برای کشورش 
از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. هم تيمی س��ابق مس��ی در بارسا در 
 پيروزی 2 بر يک تيم ملی اروگوئه برابر ش��يلی زننده يکی از گل های 

تيمش بود. 
  

اولين برد آلبی سلسته در مقدماتی جام جهانی در رسانه های خارجی 
بازتاب زيادی داش��ت، به ويژه که اين پيروزی با گلزنی لئو مس��ی به 
دس��ت آمد. ديلی ميل با اش��اره به اين مسئله نوش��ت: »آرژانتين در 
همين ابتدای کار و در ش��روع رقابت برای صعود به جام جهانی قطر 
با گل مس��ی در بوينس آيرس به پيروزی رس��يد. با اينکه ورزش��گاه 
بومبونرا خالی از جمعيت بود و کس��ی نبود که مسی را تشويق کند، 
اما اين بازيکن از تنها موقعيتی که داشت استفاده و پنالتی اش را گل 
کرد. تيم ليونل اسکالونی از زمان حضور او که روی نيمکت آرژانتين 
نشسته هشت بازی متوالی را نباخته است. بازی بعدی راه راه پوشان با 
بوليوی است. چهار تيم اول امريکای جنوبی مستقيماً به جام جهانی 
راه پيدا می کنند و تيم پنجم نيز بايد در پلی آف به ميدان برود.« سايت 
گل هم ليونل مس��ی را ناجی آرژانتين ناميد: »مس��ی هميشه برای 
بازی در تيم کش��ورش تحت فشار بوده اس��ت. غلبه بر اکوادور برای 
آلبی سلسته اهميت زيادی داش��ت؛ حفظ رکورد شکست ناپذيری و 
ش��روع اميدوار کننده در رقابت های انتخابی جام جهانی بار سنگينی 
را روی دوش کاپيتان گذاشت. او در دقيقه 13 بازی دروازه حريف را 
با يک ضربه پنالتی باز کرد تا بعد از اين وقفه طوالنی راه راه پوشان به 
پيروزی برسند. آرژانتين که در هشت بازی قبلی نباخته، اين رکورد 
را مديون مسی اس��ت. اين تيم بعد از کوپا آمه ريکا 2019 ديگر هيچ 

ديداری را به حريفان واگذار نکرده است. 
  

کاپيتان مسی در پايان بازی به ضعف های آرژانتين اشاره کرد. مهاجم 
اول آلبی سلس��ته معتقد اس��ت برای موفق بودن درادامه مسير بايد 
ضعف ها را برطرف کرد: »می دانس��تيم اگر اين بازی را نبريم ممکن 
است کارمان گره بخورد، به همين دليل پيروزی برابر اکوادور برايمان 
اهميت زيادی داشت. البته همچنان بايد تمرين کنيم و از اشتباهاتمان 
درس بگيريم. از طرفی شروع بازی های مقدماتی با پيروزی در ادامه 
راه کمکمان می کند. بازی های س��ختی در انتخاب��ی جام جهانی در 
انتظارمان اس��ت. همه بازی ها سخت هس��تند، فکر می کرديم سطح 
بازيم��ان باالتر از اينها باش��د، ول��ی اينگونه نبود، چراک��ه از آخرين 
مس��ابقه مان نزديک به يک سال می گذش��ت. بعد از يک سال دوباره 
بازيکنان کنار هم قرار گرفتن��د و تا حدودی هم عصبی بوديم. همين 
مسئله کار را برای آرژانتين سخت کرد.« واکنش مسی به ادامه زندگی 
با ويروس کرونا در نوع خود جالب بود: »روزهای عجيبی را پشت سر 
می گذاريم و چ��اره ای نداريم و بايد با کرونا زندگ��ی را ادامه دهيم. از 
اينکه بعد از مدت ها دوباره تيم ملی تشکيل شد و با پيروزی مان مردم 
را شاد کرديم، خوش��حالم. بايد بيش از اينها خوب باشيم تا همچنان 
شکس��ت ناپذير باقی بمانيم. مردم دنيا و به ويژه آرژانتينی ها روزهای 

سختی را سپری می کنند.« 

کمک رونالدو به کلين شيت کپا
  جو ميلس - سان انگليس

بازی ه��ای تدارکات��ی داس��تان های خاص خ��ود را دارن��د؛ يک تيم 
برای نش��ان دادن قدرتش می جنگ��د و ديگري برای آنک��ه ثابت کند 
برتر از حريف اس��ت ب��ه مهاجم خ��ود اختيارتام می ده��د. در مصاف 
پرتغال – اس��پانيا، کريس��تيانو رونال��دو همين وضعيت را داش��ت و 
تا آس��تانه باز ک��ردن دروازه ماتادوره��ا هم پيش رفت، ام��ا در گلزنی 
 ناکام بود. کپا، دروازه بان اس��پانيا خيلی خوش ش��انس بود که رونالدو 
به هدفش نرس��يد. دروازه بان چلس��ی اگرچه در تيم باشگاهی اش به 
دستور لمپارد نيمکت نشين است، ولی لوئيز انريکه سرمربی اسپانيا نظر 
ديگری دارد. انريکه به کپا اين فرصت را داد تا از ابتدا درون دروازه بايستد. 
عملکرد او به عنوان سنگربان اول ماتادورها در اين ديدار قابل قبول بود. 
البته عملکرد ضعيف رونالدو در اين ب��ازی هم به کپا کمک کرد تا يک 
کلين شيت ارزشمند را در کارنامه اش ثبت کند. از آنجا که اين بازيکن 
در جزيره منتقدان زيادی دارد تمام تالشش را کرد تا شايستگی هايش 
 را در تيم ملی اس��پانيا نش��ان دهد و به هدف��ش نيز رس��يد. با اينکه 
ديدار دو تيم دوس��تانه بود، ولی انتظار بيش��تری از ستاره های اسپانيا 
و پرتغال می رفت. از دس��ت رفتن موقعيت ها اجازه ن��داد دروازه هيچ 
کدام از دو تيم باز شود. از همه بيش��تر مهاجم 35 ساله يووه در کانون 
 توجه بود. رونالدو هم��ان بازيکنی اس��ت که در بازی دو س��ال پيش 
پرتغال – اسپانيا هت تريک کرده بود و هوادارانش دوست داشتند در اين 
بازی هم دروازه اسپانيا را باز کند، اما او نتوانست اين خواسته را محقق 
کند. به نظر می رسد وقفه ايجاد شده در فوتبال به خاطر کرونا آمادگی 
تيم ها را کاهش داده اس��ت. ولی فصل جديد ليگ های اروپايی شروع 
شده و به رغم همه محدوديت ها بازی ها برگزار می شوند. در نتيجه افت 
تيم های ملی را نمی توان با هيچ بهانه ای توجيه کرد و مربيان مدعی بايد 

به دنبال راهکار مناسب برای تيم های شان باشند. 

شروع کار سخت فکري در استقالل
انتشار قرارداد فکری با نساجی بعد از عقد قرارداد با استقالل تغييري در 
برنامه های او برای حضور در تمرين اس��تقالل ايجاد نکرد. فکری که به 
شدت شاکی است و تأکيد دارد از آنهايی که قرارداد او را در فضای مجازی 
منتشر و برای خانواده اش ايجاد مزاحمت کرده اند شکايت می کند، اما 
روز گذش��ته به رغم اتفاقات رخ داده با همراهی پرويز مظلومي، صمد 
مرفاوي، سعيد عزيزيان و آرش برهانی به عنوان کادر فنی و سرپرست 
تيم و همچنين اعضای هيئت مديره در تمرين آبی پوشان حاضر شد. او 
در پی استعفا در نساجی به دليل آنچه عدم صداقت مسئوالن اين تيم 
می خواند با عقد قراردادی دو ساله به جمع آبی پوشان پايتخت پيوست. 
او روز گذشته نيز در جلسه معارفه اين تيم حاضر شد تا رسماً به عنوان 
سرمربی جديد استقالل کارش را آغاز کند. او بدون شک کار سختی در 

پيش دارد، خصوصاً که کارش با حاشيه شروع شده است. 

برش هايي از پيروزي تيم ملي برابر ازبکستان در اولين گام با اسکوچيچ

تغيير چهره براي عبور از بحران

یزداني آماده مثل هميشه
انتظارها به سررسيد؛ از ابتداي 

فريدون حسن
      چهره

ش��روع رقابت هاي لي��گ برتر 
کشتي همه منتظر يک کشتي 
بودند و آن هم کش��تي »يل جويبار« بود. آذر ماه سال قبل وقتي 
حسن يزداني مصدوم ش��د همه نگران شدند، نگران المپيک اما 
وقتي المپي��ک ب��ه تعويق افت��اد همه، حت��ي خ��ود او و تمام 
کشتي دوستان اميدوار شدند که يزداني با آمادگي کامل به المپيک 
برس��د. با اين حال هنوز اطمينان کامل وجود نداش��ت تا اينکه 
چهارشنبه بعدازظهر يزداني در رقابت هاي ليگ گام روي تشک 
گذاشت و هماني شد که همه توقع داشتند. يزداني مثل هميشه 
نترس و پرقدرت روی تشک آمد و با حمالت پياپی حريف خود را 
کالفه کرد و با اجرای فنون مختلف توانست قبل از پايان سه دقيقه 
اول، مسابقه را با امتيازي عالی و بدون دادن حتي يک امتياز به 
حريف به سود خود تمام کند. حاال همه نفس راحتي کشيدند و 
با اطمينان کام��ل از آمادگي قهرمان المپيک چش��م به 
روزهاي آينده دارند. حاال اگر مسابقات جهانی 2020 به 
ميزبانی صربستان برگزار شود، حسن يزدانی اين فرصت 
را دارد تا قبل از المپيک خودش را در يک آوردگاه بزرگ 
ديگر مح��ک بزن��د. آوردگاهي ک��ه مي توان��د باز هم 

توانايي هاي او را به جهان کشتي نشان دهد.

حيله النصر به جايی نرسيد
 اي اف سي فيناليست شدن پرسپوليس را 

تأیيد کرد
کميته انضباطی و اخالقی کنفدراسيون فوتبال آسيا ديروز اعتراض النصر 
عربستان سعودی را در رابطه با بازی نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا )غرب( 
طبق ماده 59 ليگ قهرمانان آسيا 2020 رد کرد. با اين حساب، پرسپوليس 

بدون هيچ مشکلی می تواند در فينال آسيا رقابت کند.
پس از برگزاری ديدار نيمه نهايی ميان النصر و پرسپوليس که با پيروزی 
نماينده کشورمان در ضربات پنالتی همراه بود، تيم عربستانی نسبت به 
موضوع جذب بازيکنان و بس��ته بودن پنجره سرخپوشان معترض بود. 
آنها بر اين باور بودند که نقل و انتقاالت صورت گرفته توسط پرسپوليس 
تخلف بوده و بايد نتيجه 3 بر صفر به سود آنها شود. البته در اين زمينه برخی 
کانال های هواداری منتسب به يک فرد ممنوع الفعاليت در فوتبال کشور 
نيز در مظان اتهام بودند که اطالعاتی را به باش��گاه النصر منتقل کردند و 
زمينه ساز اين اعتراض شدند. اين موضوع انتقاد بسياری از اهالی فوتبال را به 
دنبال داشت، به طوري که آن را مصداق خيانت به منافع ملی عنوان  کردند. 
با اين حال عربستاني ها اين بار تيرشان به سنگ خورد و حق به حق دار رسيد 
و حتی هزينه کردن دالری هم به کارش��ان نيامد. مطرح کردن استفاده 
غيرقانونی پرسپوليس از برخی بازيکنانش بهترين بهانه برای الپوشانی 
ضعف النصر برابر نماينده سرخپوش ايران و عدم پاسخگويی به هوادارانش 
بود، اما پرواضح بود که به نتيجه نمی رسند. اين بار داستان شادی گل آل کثير 
نبود که با تهمتی کثيف بتوان از آن سوءاستفاده کرد. بازيکنان پرسپوليس 
قانونی بودند و زمان محروميت اين تيم هم مشخص، درست مثل بهانه جويی 
نماينده عربستان. آنقدر که کنفدراسيون فوتبال آسيا چاره ای نداشت جز رد 
شکايت النصر و تأکيد بر فيناليست بودن پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا. 
حاال النصر قصد دارد دست به دامان CAS شود، اما حتی از داخل عربستان 

هم مورد نقد قرار گرفته بابت شلوغ بازی هايش برای عدم پاسخگويی. 


