
هفت�ه آین�ده 
شیوا نوروزی
      گزارش

سرمربی جدید 
تیم ملی والیبال 
انتخاب می ش�ود. بیش از هفت ماه از فس�خ 
قرارداد ایگور کوالکوویچ با فدراسیون والیبال 
می گذرد، اما هنوز خبری از معرفی سرمربی 
جدید نشده و تیم ملی کشورمان همچنان در 
بالتکلیفی بسر می برد. طبق گفته محمدرضا 
داورزنی انتظ�ار بلندقامتان برای ش�ناختن 
سرمربی جدید هفته آینده به پایان می رسد.

رئیس فدراس��یون والیبال در حالی دیروز دو مربی 
روس و آرژانتینی را گزینه های نهایی خواند که گویا 
شانس آلکنو بیش از همتای امریکای جنوبی اش است. 
در یکی، دو ماه اخیر کمیته فنی انتخاب س��رمربی 
جلساتی را برگزار و اعضا نظرات خود را مطرح کردند. 
در نهایت نیز آلکنو، دی جورجی، لورنزتی، جیانی و 
کاستالنی به عنوان پنج گزینه نهایی انتخاب شدند. 
نشست های هم اندیشی در شرایطی برگزار شد که 
آقایان مدت ها دم از استفاده از مربیان داخلی می زدند 
و بر اس��تفاده از نبوغ و توانایی ه��ای مربیان وطنی 
تأکید می کردند. منتها پس از بازگشت داورزنی به 
فدراسیون همانطور که انتظار می رفت سرمربی جدید 

از بین گزینه های خارجی انتخاب مي شود! 
    

رئیس فدراسیون روز گذشته آب پاکی را روی دست 
طرفداران استفاده از مربیان داخلی ریخت و بدون 
ذکر نام به گزینه های روس و آرژانتینی اشاره کرد. 
داورزنی در گفت وگوی رادیویی اش شرایط بررسی 

صالحیت گزینه های خارجی را شرح داد: »بر اساس 
تصمیماتی که کمیته فنی فدراسیون گرفت با پنج 
مربی تراز اول دنیا وارد مذاکره شدیم که از این تعداد 
به سه مربی روس، آرژانتینی و ایتالیایی رسیدیم. از 
مربی روس و آرژانتینی برنامه ها را گرفته ایم. مربی 
ایتالیایی هم قرار بود هفته گذشته برنامه اش را ارائه 
بدهد که هنوز این اتفاق نیفتاده اس��ت. البته این 
مربی در حال رصد وضعیت والیبال ایران است. با 
توجه به شرایط عمومی کشور، مربی  که برای تیم 
ملی انتخاب می شود قرار اس��ت از فروردین ماه در 
کشورمان حضور عملی داشته باشد. اکثر تیم هایی 
که در المپیک هستند، اکنون کار باشگاهی می کنند 
و زیر نظر مربیان باشگاهی هستند.« آشنایی گزینه 
نهایی با بازیکنان ایرانی شرط اصلی انتخاب سرمربی 
جدید است: »مربی  که انتخاب می شود باید نسبت 
به بازیکنان شناخت داشته باشد. اکنون مربیانی که 
مدنظر ما هستند آنالیز کامل 30 بازیکن ما را دارند. 
المپیک میدان بزرگی است و جایی برای جوانگرایی 
نیست. بنابراین شرایطی که داریم اصالً نگران کننده 
نیست.«  تأکید داورزنی بر مشورت با کمیته فنی 
هم جالب توجه بود:  »اکنون ما بین مربی روس و 
آرژانتینی باید یک نفر را انتخاب کنیم که این کار 
را با مشورت کمیته فنی انجام می دهیم. ان شاءاهلل 
هفته آینده جلسه ای برگزار می شود و مربی تیم را 

انتخاب می کنیم.«
    

میزان تأثیرگذاری سرمربی جدید در مدت زمان 
حضورش در کشورمان تا شروع بازی های المپیک 

در س��ال 2021 یکی از مباحث م��ورد اختالف 
کارشناسان است. فسخ قرارداد کوالکوویچ پس 
از تعوی��ق یک س��اله بازی های المپی��ک به این 
دلیل انجام شد که فدراسیون هزینه اضافی بابت 
حضور ای��ن مربی در کش��ورمان پرداخت نکند. 
حال جانش��ین او که اتفاقاً خارجی هم هست در 
شرایطی کارش را در تیم کشورمان آغاز خواهد 
کرد که چهار ماه برای آماده س��ازی شاگردانش 
فرصت خواهد داش��ت. پایین آوردن انتظارات از 
سرمربی جدید همان موضوعی است که محمود 
افشاردوس��ت، عضو هیئت رئیسه فدراسیون در 
گفت وگو با میزان به آن اشاره کرد: »اگر سرمربی 
تیم ملی والیبال، ایرانی بود از اسفند که لیگ برتر 
ایران به پایان می رسید، می توانست کارش را در 
تیم ملی آغاز کند، اما با توجه به اینکه قرار است 
هدایت تیم ملی والیبال به مربی خارجی سپرده 
ش��ود این مربی زودتر از اردیبهش��ت نمی تواند 
به ایران بیاید، چراک��ه لیگ های خارجی در این 
زمان به پایان می رس��ند.« افشاردوست معتقد 
است مربیان ایرانی می توانند به سرمربی خارجی 
مشاوره دهند تا این خأل پر شود: »برای پر کردن 
این خأل مربی��ان ایرانی می توانند به س��رمربی 
آینده تیم ملی مش��اوره بدهن��د. البته هر مربی 
س��لیقه خودش را دارد و نباید توقع داش��ت که 
بازیکنان تیم ملی را مربیان باش��گاهی انتخاب 
کنند. بازیکنان ما ظرفی��ت فنی باالیی دارند و با 
توجه به اینکه سرمربی آینده تیم ملی حدود چهار 
ماه فرصت دارد باید این فرصت را به مسائل روحی 

و روان��ی بازیکنان اختصاص ده��د. در چهار ماه 
نمی توان توقع تغییرات محسوس در تاکتیک های 
تیم ملی را داشت و باید مربی بتواند در این مدت از 
ظرفیت های بازیکنانمان بیشترین بهره را ببرد.«

    
نزدیک ترین گزینه به نیمکت تیم کشورمان کسی 
نیس��ت جز والدیمیر آلکنو. این مربی اهل روسیه 
کارنامه موفقی دارد. آلکنو، سرمربیگری تیم ملی 
روسیه را سال ها برعهده داشته و در المپیک 2008 
نیز مدال برنز و در المپی��ک 2012 مدال طال را به 
دست آورده است. عالوه بر این او قهرمانی در جام 
جهانی و لیگ جهانی 2011 را هم در کارنامه دارد. 
پنج قهرمانی سوپرلیگ والیبال روسیه با تیم زنیت 
کازان از دیگر افتخارات مربی روس به شمار می رود.

سپردن سکان هدایت تیم ملی به مربی خارجی 
ثابت ک��رد که برخ��الف ادعاها هن��وز خیلی ها 
نمی توانند به مربیان داخلی اعتماد کنند. البته 
یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکه داورزنی 
از همان ابتدا نیز اعتقادی ب��ه مربی ایرانی برای 
حضور در رأس کادر فنی تیم بزرگساالن نداشت. 
تمام برنامه ها و نشست ها در این خصوص به نوعی 
بازی با اف��کار عمومی بود. نحوه عق��د قرارداد با 
سرمربی جدید نکته مهم دیگری است که انتظار 
می رود فدراسیون توجه ویژه ای به آن داشته باشد. 
شرح وظایف، مسئولیت ها و نحوه حضور سرمربی 
جدید در ایران باید به صورت شفاف تعریف شود 
تا در این اوضاع نابسامان ارزی بودجه فدراسیون 

حیف و میل نشود.  
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فريدون حسن

دنیا حیدري

پيام عزت اللهي از دانمارک به اسکوچيچ
سعید عزت اللهی، هافبک ایرانی تیم وایله که این فصل در لیگ دانمارک 
بازی می کند، دوشنبه شب یک گل بس��یار زیبا به ثمر رساند. یک گل 
حساس که در آخرین دقایق بازی و روی یک حرکت انفرادی و تکنیکی 
به ثمر رسید. هافبک 24 ساله ایرانی در شش مسابقه برای وایله بازی کرده 
و دو گل هم زده است. او هفته گذشته برابر تیم لینگبی نیز در دقیقه 45 
بازی و روی یک شوت محکم دروازه حریف را باز کرده بود. عزت اللهی که 
در سال های گذشته یکی از مهره های کلیدی تیم ملی ایران بوده، بعد از 
یکی، دو مصدومیت از تیم ملی کنار گذاشته ش��د و در آخرین اردو هم 
توسط اسکوچیچ دعوت نشد، اما حاال با بازی های درخشان و گلزني هایش 

به سرمربي تیم ملي پیام آمادگي اش را مي دهد. 

زالتان، جورکش ميالن!
اولین تساوی فصل آث میالن مقابل رم رقم 
خورد. در این بازی زالتان دو گل از سه گل 
تیمش را به ثمر رساند، اما توقف روسونری 
نشان داد که ایبرا به تنهایی نمی تواند جور 
همه تیم را به دوش بکش��د. مدت هاست 
که بازیکن کلیدی و سرنوشت ساز میالن 
کسی نیس��ت جز ایبراهیموویچ. اما این 
شرایط تا چه زمانی می تواند ادامه داشته 
باشد. تساوی 3 – 3 در حالی رقم خورد که 
مهاجم سوئدی دو گل تیمش را زد، ولی در نهایت نتوانست یک پیروزی 
مهم را به تیمش تقدیم کند. او باز هم از ابتدا در ترکیب اصلی میالن قرار 
گرفت، در حالی که همه ما می دانیم این بازیکن 39 ساله است و این یعنی 
او دیگر جوان نیست. البته همه می گویند سن یک عدد است و خیلی نباید 
به آن توجه کرد، ضمن اینکه میزان آمادگی ایبرا همانند یک فوتبالیست 
جوان است یا حتی باالتر. ولی واقعیت این است که در فوتبال حرفه ای 
سن و سال نقش مهمی دارد و برای بازیکنی که پا به سن گذاشته هر سه 
روز بازی کردن و قرار گرفتن در زمین از ابتدای بازی کار آسانی نیست و 
مخاطراتی دارد. او حتی در بازی با سلتیک در لیگ قهرمانان هم به میدان 
رفت. با این حال هیچ کسی نمی تواند جای خالی زالتان را در خط حمله 
پر کند. میالن بازیکنان شناخته شده ای دارد که در پست های مختلف 
بازی می کنند. منتها مهاجم سوئدی یک گزینه خاص به شمار می رود و به 
همین خاطر است که استفانو پیولی تمام برنامه هایش را بر اساس حضور 
ایبرا در زمین طراحی می کند، اما س��رمربی میالن باید حواسش باشد 
که مهاجم اول تیمش فرسوده نشود. اگر این اتفاق بیفتد یا مصدومیت 
گریبان زالتان را بگیرد همه برنامه های پیولی به هم می خورد. در کل تکیه 

کردن بیش از حد به یک بازیکن به نفع هیچ تیمی نیست.

خواسته زیادی نداریم

سهميه المپيک را کسب مي کنيم
اردوی تیم ملی       تکواندو
تکواندوی بانوان 
قرار بود از 28 مهرماه آغاز ش��ود که به دلیل مثبت 
شدن تست کروناي مهرو کمرانی، سرمربی تیم و 
یکی دیگر از ورزشکاران تا زمان بهبود آنها عقب افتاد. 
با وجود ای��ن برنامه ریزی ها انجام ش��ده و به دلیل 
مشخص نبودن زمان مسابقات کسب سهمیه کادر 
فنی قصد ندارد با اردوهای بلندمدت تکواندوکاران را 
خسته و تمرین زده کند. کمرانی اما تأکید دارد که 
رقابت های کسب سهمیه مسابقات حساسی است 

که باید حساب شده در آن حاضر شد: »تمام تالش 
خود را می کنیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم و 
س��همیه المپی��ک توکی��و را ب��ه دس��ت آوریم. 
برنامه ریزی های خوبی هم انجام داده ایم. قطعاً ما از 
فرصتی که در اختیارمان قرار گرفته بهترین استفاده 
را برای حفظ آمادگی جسمانی بچه ها و رفع مشکالت 
فنی آنها می کنیم و امیدواریم ب��ا تنوع تکنیکی و 
بدنسازی ویژه به آمادگی کامل برای کسب موفقیت 
در مسابقات کسب سهمیه و هدفمان که گرفتن جواز 

حضور در توکیو است، دست یابیم.«

اعتقادی به انتخابی ندارد و همواره 
شمیم رضوان
      بازتاب

ترجی��ح داده ش��اگردانش را در 
تورنمنت های بین المللی محک 
بزند و در نهایت نیز مالکش برای انتخ��اب نفرات تیم ملی همین 
مسابقات بوده، اما این بار عدم برگزاری تورنمنت های بین المللی به 
دلیل شیوع کرونا برای اولین بار بنا را به برگزاری انتخابی مجاب کرده 
است. شاید هم به همین دلیل که مسابقات جهانی 2020 نه گزینشی 
المپیک است و نه سطح باالیی دارد که بنا حساسیت خاصی داشته 
باشد روی نفرات اعزامی به آن. در هر صورت مسئله مهم این است که 
بنا این بار به برگزاری انتخابی رضایت داده است. هرچند که نفرات 
حاضر در اردو برای برگزاری مس��ابقات انتخابی با نظر مس��تقیم 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شدند و نبودن نام سعید 
عبدولی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در سال های اخیر در جمع 
نفرات مسابقات انتخابی باز هم نشان از اعمال سلیقه آقای خاص دارد. 
عبدولی که از بنا خواسته بود در اردوی نخست تیم ملی حاضر نشود 

اگرچه مدعی بود برای مسابقات جهانی انگیزه زیادی دارد، اما حاال 
در واکنش به عدم دعوتش به انتخابی می گوید که تصمیم گیرنده 
کادر فنی است و اعتراضی به این مسئله ندارد. شاید هم به این دلیل 
که هنوز به آمادگی کامل برای حضور در انتخابی نرسیده است. با 
وجود این بنا مي داند که رقابت های انتخابی با جذابیت بیشتری بین 
مدعیان برگزار مي شود. گفته مي شود که محمدرضا گرایی به وزن 
67 کیلوگرم رفته تا با حسین اسدی کشتی بگیرد. جداي این وزن، 
کشتي هاي چند وزن دیگر هم از حساسیت باالیي برخوردار است. 
در وزن 60کیلوگ��رم هم حضور دو مدعی ب��زرگ )پویا ناصرپور و 
علیرضا نجاتی( نوید یک دوئل جذاب را می دهد یا وزن 87کیلوگرم 
که رامین طاهری و حسین نوری رقابت نزدیکی با هم خواهند داشت. 
در97 کیلوگرم هم با حضور علیاری و بالی، شاید ساروی کار آسانی 
برای قهرمانی در انتخابی نداشته باشد. در نهایت نیز اوج حساسیت 
در 130 کیلوگرم سرشاخ شدن س��ه مدعی امیر قاسمی منجزی، 

میرزازاده و یوسفی است که بدون شک جذاب و دیدنی خواهد بود.

فرنگي کاران آماده حضور در انتخابي تیم ملي
بنا رضایت داد، عبدولي خط خورد

عدم حمایت مسئوالن، ملی پوشان تفنگ       چهره
را بر آن داشت تا تمرینات خود را تعطیل 
کنند. هرچند که مهیار صداقت، عضو تیم ملی تفنگ ایران می گوید از این 
تعطیلی نباید به عنوان تحریم تمرینات یاد کرد، چراکه ما خواسته زیادی 
نداریم، اما منتظریم ببینیم مسئوالن فدراسیون تیراندازی به قول شان عمل 

می کنند یا نه: »همه از ما انتظار بهترین نتیجه را دارند، اما کسی 
توجهی به خواسته هایمان ندارد. چیز زیادی نمی خواهیم؛ 

در درجه اول حضور سرمربی و بعد از آن نیز حقوق، 
مزایا و امکانات اولیه اردو را می خواهیم. داشتن 

فشنگ خواسته زیادی نیست، اما فشنگی برای 
تمری��ن نداریم. مدت��ی روزانه خیل��ی کم با 
فش��نگ های تست ش��ده مس��ابقه تمرین 
می کردیم. این فشنگ ها خیلی گران است و 
حیف است با آن تمرین کنیم، ولی فشنگ 
نداریم. سرمربی هم نداریم. در داخل کشور 
س��رمربی در حد المپین ها نداریم. در حد 

مربی می توانند کنار سرمربی کار کنند، اما به 
اندازه سرمربی خارجی تجربه ندارند و با چم و خم کار 
آشنا نیستند. مربی جدید هم تا بخواهد با ملی پوشان 
و تکنیک های شان آشنا شود زمان زیادی می برد. به 
همین دلیل خانم هاشمی بهترین گزینه است و 
معلوم نیست اگر مربی دیگری بیاید چه بالیی بر 

سر تکنیک ها می آید.«

»نه« به مربي داخلي براي تيم ملي واليبال!
داورزني حرفش را به کرسي نشاند، گزینه آرژانتیني یا روس روي نیمکت ایران

عجله اي براي آغاز اردوي بانوان نداریم 
آرش فرهادیان، مدیر تیم های ملی تکواندو با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری 
رقابت های قاره ای کسب سهمیه المپیک برای بانوان مشخص نشده است، 
گفت: »عجله ای برای از س��رگیری تمرینات نداریم. با گذشت 30 ساعت 
و آمدن جواب آزمایش ها متوجه ش��دیم یکی از اعضای کادر بانوان، یک 
ورزشکار بانو و یک ورزشکار پاراتکواندو به کرونا مبتال شده اند. با توجه به 
مثبت شدن تست سه نفر از اعضای تیم های بانوان و پاراتکواندو در نهایت 
به این نتیجه رسیدیم که در بخش بانوان و پاراتکواندو اردو را تعطیل کنیم . 
قطعاً در زمان مناسب و پس از طی شدن دوران نقاهت، تمرینات را با گرفتن 

تست مجدد و مهیا بودن شرایط آغاز می کنیم. «

قهرمان پارالمپيک نشدیم مقصر نيستيم
هادي رضایي، س��رمربی تیم ملی والیبال نشس��ته مردان گفت: »با وجود 
اینکه چند بار درخواست برگزاری اردو به صورت قرنطینه و با تعداد محدود 
از فدراسیون را داشتیم، اما هیچ جوابی دریافت نکردیم. االن همانند کالف 
سردرگمی هس��تیم که نمی دانیم با یک سال دوری از مس��ابقات و اردوها، 
چگونه تیم را برای قهرمانی در پارالمپیک توکیو آماده کنیم. اگر در بازی های 
پارالمپیک توکیو نتوانستیم قهرمانی خود را تکرار کنیم، سرمربی یا بازیکنان را 
نباید مقصر بدانند. حریفان ما همچون بوسنی، روسیه، مصر و برزیل چند ماهی 
است که برنامه اردو و مسابقات خود را آغاز کرده اند، اما ما همچنان در برگزاری 
یک اردو عاجز هستیم و تکلیف خود را نمی دانیم . در رشته های تیمی تنها بحث 
بدنسازی مهم نیست که ادعا کنیم از طریق فضای مجازی بازیکنان تمرینات 
خود را انجام مي دهند. تکنیک، تاکتیک و کار تیمی حرف اول را می زند، ما طی 
فاصله زمانی کوتاه می توانیم بازیکنان را از نظر بدنسازی آماده کنیم، اما ضعف 

تکنیک و تاکتیک بازیکنان چیزی نیست که در کوتاه مدت جبران شود.«

وقتي مدیر تربيت نکرده ایم
فوتبال ایران دچار قحط الرجال شده،  شاید تا چندي پیش این جمله را 
صرفاً از سر مزاح یا براي حساس شدن آقایان مسئول مي گفتیم تا به فکر 
بیفتند و افراد درست و کاربلدي را در فوتبال به کار گیرند، اما امروز بیان آن 

نه شوخي است و نه براي برخوردن به کسي یا مسئولي! 
این عین واقعیت است، فوتبال با مش��کلي به نام قحط الرجال مدیریتي 

مواجه شده است.
یکي، دو نفر از پیشکسوتان فوتبال چندي پیش گفته بودند که بهتر بود 
در تمام این سال ها به جاي بازیکن و مربي خارجي، مدیر خارجي وارد 
مي کردیم تا به اوضاع نابسامان فوتبالمان رسیدگي کند و امروز باید مهر 
تأیید زد بر حرف آنها. اوضاع خراب مدیریتي دو باشگاه بزرگ پایتخت 
مؤید این حقیقت تلخ است، تیم هاي متعلق به وزارت ورزش که طي تمام 
این سال ها نتوانسته اند یک مدیر کاربلد را به خود ببینند. تیم هایي که 
انتخاب مدیر در آنها نه بر مبناي شایسته ساالري که بر مبناي رانت، باند 
و رفیق بازي صورت گرفته که قباًل به صورت مبسوط به آن پرداخته ایم، 

اما حاال حرف چیز دیگري است.
واقعیت این است که وزارت ورزش اگر هم مي خواسته مدیري کارآمدي در رأس 
این دو باشگاه بگمارد، نمي توانسته؛ چرا، چون چنین مدیري در سیستم فاسد 
فوتبال ایران تربیت نشده و نمي شود که بخواهد روي کار بیاید. بنابراین وزارت 
ورزش به عنوان متولي اصلي دو باشگاه به خصوص در شرایط فعلي مجبور به 
انتخاب نفراتي به عنوان سرپرست است که بتوانند اوضاع فعلي دو باشگاه را 
سروسامان دهند و آماده حضور در رقابت هاي لیگ برتر شوند. بدیهي است که 
سابقه نشان داده همین سرپرستان هم در مدت کوتاه حضورشان کم هزینه باال 
نیاورده اند. بنابراین آقایان وزارت نشین باید با حواس جمع عملکرد کوتاه مدت 

این سرپرستان را هم رصد کنند تا بدهي روي بدهي هاي قبلي نیاید.
ایراد کار وزارت ورزش در تمام این سال ها این بوده که مدیر کارآمد تربیت 
نکرده و بدتر اینکه از ناکارآمدان استفاده کرده و فاجعه بارتر اینکه فقط به 
موفقیت هاي مقطعي چشم دوخته و این همه تغییر و تحول در سیستم 
مدیریتي دو باشگاه حاصل همین نوع عملکرد وزارت ورزش است. ایراد 
کار اینجاست که وقتي کار از دست مي رود و اوضاع خراب مي شود، عده اي 
جمع مي شوند و به اسم پیشکسوت و آشنا با فوتبال ادعا مي کنند که باید 
امور دو باشگاه را در اختیار بگیرند. سروصدایي به راه مي افتد و در نهایت 
هم یک نام از قوطي درمي آید و مي شود مدیر باش��گاه. این انتخاب هم 
مي شود انتخاب اصلح، بعد از آن مصاحبه پشت مصاحبه که بله این مدیر 
یا سرپرست از خانواده استقالل یا پرسپولیس است و درد پرسپولیس یا 
استقالل را مي داند و در آخر هم همه مي دانیم که چه اتفاقي رخ مي دهد. 

اوضاع کنوني این دو باشگاه نشان دهنده همین مسئله است.
وزارت ورزش با قحطي مدیر کار آمد روبه رو است، چون نه چنین مدیراني را 
دارد و نه تالشي براي تربیت چنین مدیراني کرده است. جالب اینکه در چنین 
اوضاع و احوالي حرف از خصوصي سازي هم به میان مي آید، مسئله اي که کاماًل 
مشخص است براي فرار از پاسخگویي مطرح مي شود تا حتي به صورت موقت 
هم که ش��ده، نگاه ها از بحران مدیریتي دو باشگاه بزرگ منحرف شود. این 
روزها همه منتظر تصمیم گیري وزارت ورزش در خصوص سرنوشت مدیران 
دو باشگاه سرخابي هستند. انتخاب هایي که تاکنون جز شکست، سرافکندگي 
و هزینه و بدهي چیزي عاید فوتبال ایران نکرده است. حاال همه منتظرند تا 
شاید این بار وزارت ورزش درست انتخاب کند و مدیران کارآمد سر کار بیایند، 
اما سؤال مهم و اساسي اینجاست که آیا اصالً دست وزارت ورزش براي انتخاب 
آدم درست و کارآمد باز است؟ آیا اصاًل چنین مدیري در فوتبال ایران وجود 

دارد که حداقل یکي از این تیم ها را از گرداب کنوني نجات دهد؟ 
بدون هیچ شکي پاسخ این سؤاالت منفي است، چون مدیر الیق و کاردان 
نداریم و فقط باید دید دوباره چه کساني با سابقه رفاقت هاي قبلي سکان 
مدیریت دو باشگاه پرهوادار پایتخت را در دست مي گیرند تا راحت تر و 
بهتر بیت المال را خرج هزینه  بیهوده چندین میلیاردي این دو باشگاه 

کنند و وزارت هم فقط تماشاگر باشد.

شب دوم لیگ قهرمانان اروپا 
یووه – بارسا، جذاب بدون رونالدو

هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در حالی امش��ب با برگزاری 
رقابت گروه هایE، G وH پیگیری می شود که در حساس ترین دیدار 
امشب یووه بدون رونالدو به مصاف آبی واناری ها می رود و رویارویی مسی 
و رونالدو که دوستداران آنها برایش لحظه شماری می کردند به واسطه 

کرونا منتفی شده است.
  فرصت شاگردان لوپتگی و لمپارد

در گروه E کراسنودار میزبان چلسی است. چلسی بعد از تقسیم امتیازات در 
استمفوردبریج با سویا در در رده سوم گروه قرار گرفته و حاال برای باال کشیدن 
خود به سه امتیاز این بازی نیاز دارد. هرچند که این اولین تساوی شاگردان 
لمپارد نبوده و این تیم قبل و بعد از نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان نیز در 
رقابت های لیگ برتر انگلیس به دو تساوی دست یافته بود. با وجود این کسب 
سه امتیاز بازی امشب برابر کراسنودار که در بازی نخست خود مقابل رن تن به 

تساوی یک- یک داده، می تواند شرایط چلسی را بهبود بخشد.
در دیگر بازی این گروه س��ویا با رن دیدار خواهد کرد. لوپتگی که از تساوی 
مقابل چلسی در گام نخست راضی بود، چند روز قبل در رقابت های اللیگا 
مقابل ایبار تن به شکست داد و حاال نتیجه بازی با رن می تواند روحیه از دست 

رفته این تیم را بازگرداند.
  مصاف دورتموند و زنیت در غیاب سردار

در گروه  F التزیوي صدرنشین که هفته نخست را با برتری 3 بر یک مقابل 
دورتموند به پایان برد به مصاف کلوب بروژ دیگر تیم برنده گروه می رود 
که رقابت های این فصل را با برتری 2 بر یک برابر زنیت آغاز کرده و حاال 
مصاف برنده های سه امتیازی گروه رقابت دیدنی در همین آغاز کار است. 
دورتموند تیم رده سوم جدول بوندس لیگا که شروع خوبی در آغاز این فصل 
از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نداشت، با قبول شکست در گام نخست 
برابر حریف ایتالیایی در قعر جدول گروه خود جای گرفته، اما بازی امشب 
با زنیت می تواند فرصتی برای جبران مدعی آلمانی گروه باشد. تیم روسی 
که همانند حریف آلمانی کارش را با باخت مقابل کلوب بروژ آغاز کرد و 
برای بازی امشب مقابل مدعی آلمانی نیز مهاجم ایرانی خود را ندارد. اگرچه 
جواب تست کرونای سردار آزمون هنوز اعالم نشده، اما مهاجم گلزن زنیت 
در قرنطینه بسر می برد و نمی تواند در مصاف امشب تیمش با دورتموند در 

ترکیب زنیت حضور داشته باشد.
  کریستیانو به لئو نرسید

 حساس ترین رقابت امشب اما در گروه G به نمایش گذاشته می شود، جایی 
که بارسا به مصاف یوونتوس می رود. کاتاالن ها کار خود را با پیروزی پرگل )5 
بر یک ( مقابل فرنتس واروش آغاز کردند و توانستند خیلی زود با کسب هر 
سه امتیاز بازی و البته گل های زده بیشتر صدر جدول را از آن خود کنند، اما 
شکست در ال کاسیکو و اوضاع نابسامان مدیریتی آبی واناری ها و زمزمه های 
کنار گذاشتن بارتومئو بارسا را آنقدر به حاشیه برده که کار سختی در مصاف 
امشب با بانوی پیر خواهد داشت، خصوصاً که یووه شروع خوبی در این فصل 
از رقابت ها داشته و بازی نخست را با برتری 2 بر یک مقابل دیناموکیف پشت 
سر گذاشته است و حاال در پی یک پیروزی دیگر می تواند با به زیر کشیدن 
آبی واناری ها خود را به صدر جدول برساند. اما شاید مهم ترین اتفاق این بازی 
که از خیلی پیشتر  هواداران فوتبال به دنبال آن بودند، مصاف دوباره مسی و 
رونالدو بعد از جدایی ستاره پرتغالی از جمع کهکشانی ها بود، اما این تقابل 
به دلیل ابتالی رونالدو به کرونا منتفی شد و یووه در حالی در بازی امشب از 
بارسا پذیرایی می کند که ستاره نامی خود را در اختیار ندارد و باید دید در 
چنین شرایطی می تواند با استفاده از حاشیه های بارسا و امتیاز میزبانی به هر 
سه امتیاز بازی هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان دست یابد یا این بازی 
فرصتی می شود تا بارسا با کسب نتیجه ای قابل قبول، اندکی هم که شده از 

حاشیه های این روزهای خود فاصله بگیرد.
   تالش منچستر برای صدرنشینی  

در گروه H هم امش��ب دو بازی برگزار می ش��ود که ط��ی آن الیپزیش، 
شگفتی س��از فصل قبل که رقابت های این فصل را با برتری مقابل پاشاک 
شهیر آغاز کرده و توانسته با کسب هر سه امتیاز هفته نخست صدرنشینی 
گروه را از آن خود کند به مهمانی منچستریونایتد می رود. تیمی که اگرچه 
پاریسی های پولدار را در گام نخست به زانو درآورد، اما به دلیل تفاضل گل 
کمتر بر رده دوم جدول تکیه زد و حاال در بازی امشب با صدرنشین گروه دیدار 
خواهد کرد. البته یونایتد ها چند روز قبل در مصاف با چلسی در رقابت های 
لیگ برتر انگلیس تن به تساوی دادند، اما باید دید در بازی با شگفتی ساز فصل 
قبل می توانند خودی نشان دهند و صدر جدول را به دست بگیرند یا الیپزیش 
این فصل هم قصد شگفتی سازی دارد، آن هم با کنار زدن حریف نامی خود و 
منچستری های یونایتد. در دیگر بازی این گروه نیز پاری سن ژرمن که شروع 
ناموفقی داشته، دیدار نه چندان سختی با پاشاک شهیر دارد. تیم قعرنشین 
گروه که اتفاقاً همانند مهمان خود هیچ امتیازی از بازی نخست به جیب نزده 

و بعید نیست که در بازی امشب فرصتی برای کسب امتیاز داشته باشد.

گابريل مارکوتی
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