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موج جدید ویروس فیفا
 فیفادی بازهم باعث مصدومیت برخی بازیکنان شد. بارسلونا 
هم اکنون بیش از سایر باشــگاه ها از بازی های ملی آسیب 
دیده اســت. ممفیس دیپای )عضله دوسر ران( و ژول کنده 
)ران چپ( نخستین مصدومان بزرگ فیفادی جاری بودند 
و سپس دی یونگ )عضله خلفی( و دمبله )عضله دوقلو( هم 
به جمع مصدومان اضافه شدند. میزان دوری کنده از فوتبال 
از چند هفته تا ۳ ماه تخمین زده شده است. در فاصله کمتر 
از یک ماه تا ال کالسیکو، این مصدومیت ها اصال خبر خوبی 

برای بارسا نیست.
   کنده و دمبله به فهرست طوالنی آسیب دیده های تیم ملی 
فرانسه اضافه شدند و آسیب دیدگی مایک مانیان، دروازه بان 
میالن این لیست را به 15نفر افزایش داد؛ شامل ژول کنده، 
دمبله، مانیان، کریم بنزما، پوگبا، کانته، کومان، کیمپمبه، 
لوکاس ارنانــدس، هوگو لوریس، کوناته، ربیــو، کامارا، تئو 

ارناندس و لوکاس دینیه.
   در شکست 2بر صفر اتریش از فرانسه، داوید آالبا به دلیل 
درد از زمیــن بیرون رفــت. احتمال مصدومیــت و دوری 

چند هفته ای او از تمرینات رئال مادرید وجود دارد.
   ساندرو تونالی به دلیل مصدومیت عضالنی اردوی تیم ملی 

ایتالیا را ترک کرد.
   نیمار در تمرینات روز گذشته برزیل مصدوم شد اما بعد 
از دقایقی به زمین برگشت. البته نگرانی ها در مورد او هنوز 

برطرف نشده است.
   دیباال برای آنکه مصدوم نشــود، بازی آخر رم را از دست 
داد و استراحت کرد چون فکر می کرد اگر بازی کند، یک ماه 

از فوتبال دور خواهد ماند.
   نگرانی باشــگاه های بزرگ به  حدی است که گواردیوال 
برای حفاظــت از ارلینگ هالند، یک مأمــور به اردوی تیم 
ملی نروژ فرســتاده تا این بازیکن را چک کند تا از احتمال 
آســیب دیدگی اش کاسته شــود. این عضو از کادر پزشکی 
منچسترسیتی به اردوی نروژ فرســتاده شده تا برنامه های 
روتین هالند را زیرنظر بگیرد. پپ می خواهد مطمئن باشد 

هالند آمادگی اش را از دست نمی دهد.
   مانوئل نویر و لئون گورتســکا، 2 بازیکن بایرنی تیم ملی 
آلمان به دلیل ابتال به کرونا اردوی تیم را ترک کردند و بازی 
با مجارســتان و انگلیس در لیگ ملت های اروپا را از دست 
دادند. با تشخیص هانسی فلیک، اولیور باومن )هوفن هایم( و 
ماکسیمیلین آرنولد )ولفسبورگ( جایگزین این دو نفر شدند.

   در ادامه لیگ ملت های اروپا امشــب چــک با پرتغال و 
اسپانیا با ســوئیس بازی می کنند. سوئیس که فرانسه را در 
ضربات پنالتی مرحله یک هشتم پایانی یورو2020 شکست 
داده بود، در دور یک چهارم با همین اســپانیا بازی کرد و در 
پنالتی ها شکست خورد. این دو  تیم یک بار هم امسال با هم 
بازی کرده اند و اسپانیا یک بر صفر برده و حاال دیدار امشب 

برای سوئیسی ها جنبه انتقامی دارد.

بعد از حضور کارلوس 

گزارش
کی روش روی نیمکت 
تیم ملی کشــورمان، 
برنامه از پیش تعیین شــده مسابقات 
لیگ برتــر هم دســتخوش تغییرات 
زیادی شد. همه می دانیم که کی روش 
به شــدت نســبت به تقویم برگزاری 
مسابقات لیگی حساس است و حتی 
یک بار در ســال92 چیزی نمانده بود 
کال برگزاری جام حذفــی را در ایران 
تعطیل کند! طبیعتا این حساسیت در 
بازگشت او روی نیمکت تیم ملی هم 
می توانســت وجود داشــته باشــد، 
مخصوصا که این بــار زمان کمی هم 
برای او باقی مانده و به سرعت باید تیم 
ملی را آماده حضور در جام جهانی کند. 
بر این اساس گفته شد کی روش درنظر 
دارد مســابقات لیگ را از اوایل آبان 
تعطیل کند و برای تیم ملی اردو بزند. 
اجرای چنین برنامه ای می توانســت 
به معنای تعویق دربی تهران تا بعد از 
جام جهانی باشد؛ مسابقه ای که باید در 
هفته دوازدهم برگزار شود. با توجه به 
اینکه تا کنون فقط 6 هفته از مسابقات 
لیگ برتر پشت سر گذاشته شده و قرار 
است بازی ها از هشتم مهر از سر گرفته 
شود، تعطیلی مسابقات در اوایل آبان 
می توانســت به معنای تعویق دربی تا 
بعــد از جام جهانی باشــد؛ آنچه تنور 
مهم ترین مســابقه باشگاهی کشور را 
ســرد می کرد، اما حاال ظاهرا شرایط 

تغییر کرده است.

آنطور که سهیل مهدی، رئیس کمیته 
مسابقات ســازمان لیگ اعالم کرده، 
قرار اســت بازی ها تا هفته دوازدهم 
ادامه یابد: »با توجه بــه برنامه ریزی 
جدید 1۳آبان هفتــه دوازدهم لیگ 
برگزار خواهد شــد و با توجه به این 
برنامه ریــزی دربی هــم می تواند در 

این تاریخ برگزار شــود. در آن هفته 
آخرین دیدارهای لیگ برتر با حضور 
ملی پوشــان داخلی برگزار می شود و 
این نفرات باید پس از ایــن تاریخ به 
اردوی تیم ملی ملحق شوند.« به این 
ترتیب نگرانی هواداران از سطح کیفی 
دربی هم از بین خواهد رفت. بسیاری 

بر این باورند که اگر قرار بود شهرآورد 
ســرخابی ها با وقفه یک مــاه و نیمه 
برگزار شــود، حق مطلب ادا نمی شد. 
تیم ها قاعدتــا بعد از چنین ســکته 
بزرگی از شــرایط بازی دور هستند و 
رویارویی آنها پتانسیل کمتری برای 
با کیفیت از آب در آمدن دارد. به عالوه 

حتی ممکــن بود نبرد پرســپولیس 
و استقالل تحت تأثیر نتایج تیم ملی 
)که هنوز نمی دانیــم چطور خواهد 
بود( قرار بگیرد. همــه این دغدغه ها 
اما با برنامه جدید سازمان لیگ از بین 
رفته و دربی تهران به نوعی نجات پیدا 

کرده است.

نجات دربی
مهم ترین مسابقه فوتبال باشگاهی کشور، پیش از جام جهانی برگزار می شود

می توانست بازی خوبی باشد
بعد از جار و جنجال های فراوان، ســرانجام دیدار دوستانه 
تیم ملی کشــورمان برابر روســیه در روز 20آبان لغو شد؛ 
مسابقه ای که قرار بود آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش 
از اعزام به جام جهانی باشد. پس از این اتفاق، گفته شد تیم 
ملی به دنبال یک رقیب عربی است و اسم عمان پرتکرار شد؛ 
تیمی که هدایت آن را برانکو ایوانکوویــچ برعهده دارد و از 
قضا 4روز پیش از تاریخ مورد نظر، بــا تیم ملی آلمان بازی 
دوستانه خواهد داشــت. با این حال گفته می شود برانکو با 
برگزاری بازی برابر ایران مخالفت کرده و حتی از او نقل قولی 
وجود دارد که گفته: »با تیمی که کی روش سرمربی اش باشد 
بازی نمی کنم.« نمی دانیم این اظهارنظر درست است یا نه، 
اما با توجه به روابط دوطرف چندان هم غیرقابل هضم به نظر 
نمی رسد. در هر صورت بازی با عمان می توانست برای تیم 
ملی مفید باشــد، چرا که تیم خوبی است و حتی در مرحله 
انتخابی جام جهانی در ژاپن توانســت تیم ملی این کشور را 

شکست بدهد.

ریسک تاج
اســکوچیچ باالخره از ایران رفت. در مورد درســت یا غلط 
بودن دگرگونی روی نیمکت تیم ملی بســیار بحث شده و 
همچنان خواهد شد، اما فارغ از سرانجام تصمیم تاج و حتی 
صرف نظر از اینکه خود او به تنهایی به این ایده رسیده یا آن 
را به این رئیس فدراسیون تحمیل کرده اند، به نظر می رسد 
داستان کی روش بزرگ ترین ریســک عمر مهدی تاج بوده 

باشد. یا کی روش در جام جهانی نتایج قابل دفاعی 
می گیرد که در این صورت تاج می تواند بخشی 
از اعتبار ازدســت رفته خود را بازیابی کند، یا 
عملکرد تیم ملی مطلــوب نخواهد بود که در 

این صورت تتمه آبــرو و حیثیت مدیریتی 
تاج هم به فنا خواهــد رفت. به هر 
حال او تصمیم بسیار مهمی گرفته 
که ریســک خیلی باالیــی دارد؛ 
همانقدر که بعد از مسابقات قطر 
ممکن است یک عده به درایت 
تاج درود بفرستند، این احتمال 
هم وجود دارد که گروه بســیار 

بزرگ تری با یادآوری داســتان 
تغییرات روی نیمکت طوری به او 
یورش ببرند که این بار دیگر فرصت 

مراجعت به فوتبال را پیدا نکند!

جهاناتفاق روز

چهره روز

تغییراتبینالمللی
لیست الیت داوران با 4 تغییر روبه رو شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال تغییراتی را در لیست الیت 
یا همان لیســت داوران بین المللی به وجود آورد. فدراسیون 
فوتبال ایران نام علیرضا فغانی، موعود بنیادی فر، بیژن حیدری، 
پیام حیدری، سیدوحید کاظمی، حسن اکرمی و سیدعلی اصغر 

مومنی را به عنوان داوران الیت آقایان در سال 2021 به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا معرفی کرده بود که اکنون نام ۳ داور وسط از این جمع 
خط خورده اســت. بنابر تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال، 
بیژن حیدری، حسن اکرمی و علی اصغر مومنی از لیست داوران الیت 
فوتبال ایران خارج و امیر عرب براقی، مرتضی منصوریان و امیرسامان 
سلطانی جایگزین آنها شدند. همچنین علی میرزابیگی، کمک داور 
شناخته شده فوتبال ایران که در تست های پیش فصل لیگ برتر رد 
شده بود، اکنون از لیست داوران الیت هم کنار رفت و علی احمدی 

جای او را گرفت. این 4 تغییر در لیست داوران و کمک داوران الیت 
فوتبال ایران، به تصویب اعضای کمیته داوران فدراسیون نیز رسیده 
و قرار است به زودی اعالم رسمی شود. در این میان خارج شدن نام 
بیژن حیدری از لیست داوران بین المللی بازتاب زیادی در رسانه ها 
داشته، داوری که در ســال های اخیر بازی های بزرگی را سوت زده 
است. باید دید فدراسیون چه دلیلی برای این تغییرات داشته است. 
پیش از این گفته می شد فدراسیون قصد دارد در راستای جوان گرایی 

تغییراتی را در لیست ایجاد کند.
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