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 سعيد احمديان

    گزارش
باشگاه استقالل 
در نيم فصل دوم، 
شاگردان شفر را در شرايط بحراني قرار داده است.

اين هفته ها از زمين و زمان براي استقالل مي بارد؛ 
يک روز از نداشتن زمين تمرين و خانه به دوش 
شدن مي نالند و روز ديگر مشکالت مالي باشگاه 
است که کارد به استخوان بازيکنان رسانده و آنها 
قسط هاي عقب مانده ش��ان را طلب مي کنند. در 
ميان اين همه مش��کل، اختالف��ات داخلي هم 
بيداد مي کند و آب س��رمربي آلماني آبي پوشان 
و مش��اور مديرعامل در يک جوی نمي رود  تا قوز 
باالي قوز شود و بحران پشت بحران استقالل را 
از باالي جدول دورتر و اختالف امتياز با تيم هاي 
مدعي را بيش��تر کند. آنقدر آش ش��ور شده  که 
بازيکنان اس��تقالل رو ب��ه روي مديران باش��گاه 
درآمده اند، مانند روزبه چش��مي که در حاشيه 
تمرين يک شنبه استقالل گفت: »بس است، اگر 

نمی توانيد کاری کنيد، برويد.«
    ريخت و پاش با جيب خالي؟

پژمان منتظري مي گويد: »مثل بينوايان شده ايم!« 
باشگاه به تعهدات مالي اش عمل نکرده و چک ها و 
حواله هايي که به بازيکنان داده شده، نقد نشده اند 
و صداي بازيکنان درآمده است، طوري که شايعه 
اعتصاب شان هم سر زبان ها افتاده است. به گفته 
منتظري آنها تا امروز تنها يک سوم قراردادهايشان 
را گرفته اند و کلي طلب از باشگاه دارند: »بازيکنان 
حدود 30 تا 35 درصد پول گرفته اند. طلب سال 
قرار بود طی سه قس��ط پرداخت شود. قسط اول 
پرداخت شد، اما قسط دوم از يک ماه قبل پرداخت 

نشد. قسط سوم هم به زودی می رسد و مطمئناً 
پرداخت نخواهد شد.«

پرداخت نشدن بخشي از قراردادهاي بازيکنان 
در ش��رايطي اس��ت که آبي ها در فص��ل نقل و 
انتقاالت دست و دل باز نشان دادند و چند بازيکن 
گرانقيم��ت خارج��ي را به ترکيب ش��ان اضافه 
کردند. حاال اين س��ؤال پيش مي آيد که چطور 
تيمي که مديرانش مشکل مالي دارند، ميلياردها 
تومان خرج خريد هاي خارج��ي کرده اند. نکته 
قابل تأمل افشاگري علي فتح اهلل زاده، مديرعامل 
سابق استقالل درباره پيشخور کردن بودجه سال 
آينده تيم و پرداخت 12ميلياردي باشگاه به گرو 
و نيوماير دو بازيکن بي کيفيت خارجي است که 
ماه گذشته تنها پس از يک نيم فصل حضور در 
ايران از استقالل جدا ش��دند. فتح اهلل زاده گفته 
بود: »باشگاه اس��تقالل 12 ميليارد تومان برای 
الحاجی گرو و نيوماير پول داده اس��ت. آيا اين 
دو بازيکن برای باشگاه خروجی داشته اند؟ االن 
آقای فتحی ايسما، پاتوسی و منشا را آورده که 
همين ها حدود 20 يا 30 ميليارد هزينه است.« 
به نظر مي رس��د در صورت صح��ت اين ريخت 
و پاش ها، مي طلبد نهاده��اي نظارتي و قضايي 
به عملکرد مالي باشگاه استقالل ورودی جدي 

داشته باشند.
چنين حيف و ميل هايي در حالي است که باشگاه 
استقالل مدعي است در پرداخت قرارداد بازيکنان 
فعلي اش مشکل دارد، به طوري که منتظري در 
بخش��ي از حرف هايش به عمق اين مش��کالت 
اش��اره مي کند: »بچه ها عصبی هس��تند و اين 
عصبانيت را با کارت های بی موردی که در زمين 

دريافت می کنند، می بينيد. يک بازيکن  جوان 
پريروز من را کنار کشيد و درخواست قرض شش 
ميليونی کرد، اما من شرمنده او شدم و نمی دانم 

چه بگويم.«
    خانه به دوشي آبي ها

به گفته بازيکنان استقالل، مشکالت مالي پيشکش، 
آنها حتي زمين تمرين درست و حسابي هم ندارند 
و با پايان قراردادشان با اس��تاديوم نوبنياد تهران 
هر روز از يک ورزش��گاه به يک ورزشگاه ديگر در 
حال رفت و آمد هس��تند و مديران اين تيم حتي 
در تأمين اوليه ترين نياز يک باشگاه هم مانده اند. 
چنين مشکلي سبب شده تا به گفته شفر، استقالل 
مقابل تراکتور بازي را واگذار کند: »يک هفته قبل از 
بازی با تراکتورسازی زمين تمرين خوب نداشتيم 
و مجبور شديم تمرين مان را تعطيل کنيم. سه بار 
زمين تمرين مان را از بد به خيلی بد تغيير داديم. 
ما استقالل هستيم و برای تمرينات خاص مان نياز 
به زمين خوب داريم. اگر شما االن به زمين تمرين 
نگاه کنيد، می بينيد اين زمين برای تمرينات و پاس 

دادن ما خوب نيست.«
پاسخ مسئوالن باشگاه هم به اين مشکالت نشان 
مي دهد که قرار نيست اين مشکل پيش پا افتاده 
هم حل ش��ود. اميرحس��ين فتحي، مديرعامل 
استقالل در واکنش به نداش��تن زمين تمريني 
مناس��ب، پاي کي روش را به ماج��را باز می کند: 
»فوتبال ما اين مش��کل را دارد و تنها مختص به 
استقالل نيست. آقای کی روش هشت سال از نبود 
زمين رنج می برد و می گفت زمين مناسب ندارد.« 
اصغر حاجيلو، سرپرست استقالل هم آب پاکي را 
روي دست کساني مي ريزد که انتظار دارند آبي ها 

يک زمين تمرين مناسب داشته باشند: »ما مجبور 
ش��ديم هر چه پول می آيد، هزين��ه  امور جاری و 
گذشته کنيم. رئيس باشگاه ما نتوانسته يک نفس 
بکشد که بتواند دو، سه ميليارد برای يک چمن 

استاندارد کنار بگذارد.«
    اختالفي که قوز باالي قوز شد 

به مشکالت مالي و زيرساختي مانند نداشتن زمين 
تمرين، آشکار شدن اختالفات داخلي استقالل را 
هم اضافه کنيد تا مشخص ش��ود اوضاع در اين 
باشگاه چقدر بحراني است. ديروز بود که اختالف 
خطير، مشاور مديرعامل استقالل و شفر تأييد شد 
تا مشخص شود که حاشيه هاي مديريتي آبي ها 
هم مزيد بر علت بحران اين روزهاي آبي ها  شده 
است. به نوشته يکي از رسانه ها، در چند صفحه 
هواداری اس��تقالل در فضای مجازی در حالی از 
سرمربي استقالل انتقاد می شود که در عين حال 
پست های مختلفی در حمايت از علی خطير در 

همين صفحات موجود است. 
صحبت هاي ش��فر پس از بازي با تراکتور را هم 
مي توان ب��ه اين پس��ت ها مرتبط  دانس��ت: »از 
هواداران خواهش می کنم صحبت هايی را که در 
اينستاگرام و فضای مجازی مطرح می شود، باور 
نکنند. خيلی راحت می توان با پول برخی مطالب 
را در اين صفحات قرار داد.« شفر مدعي است از 
داخل باشگاه عليه او برنامه ريزي مي کنند. او ادعا 
می کند بعد از سه هفته می خواستند او را برکنار 
کنند. ديروز هم مديرعامل استقالل اين اختالف 
را تأييد کرد: »ميان س��رمربی و آقای خطير نيز 
اختالف سليقه وجود دارد. اختالف سليقه ذات 

باشگاه و الزمه پيشرفت و توسعه است.«

 جوک   تکراری آخر سال!
داستان خنده دار و فکاهی آخر است، قصه خصوصی سازی پرسپوليس 
و استقالل، ماجرايی که مس��ئوالن ورزش و حتی سياستمداران دولت و 
مجلس نشين برای خودشان راه می اندازند و مدتی همه را سر کار می گذارند 

و دست آخر هيچ!
بله هيچ، با اين حال ما به مثالً تالش ها و دست و پا زدن ها برای خصوصی 
شدن اين دو تيم فقط می خنديم. می خنديم که مسئوالن،   راه به راه برای 
نهايی شدن اين پروژه و برای خصوصی شدن استقالل و پرسپوليس تاريخ 
اعالم می کنند، آن هم توسط س��ازمانی  يکی بايد خودش را جمع و جور 
کند. سؤال اينجاست که سازمان خصوصی سازی با اين همه عيب و ايرادی 
که طی ماه های اخير از بطن آن درآمده، چگونه قرار است دو تيم بزرگ و 
پرهوادار پايتخت را خصوصی کند؟ اصاًل از اين موضوع می گذريم. سؤال 
اصلی تر اينکه آيا واقعاً عزمی برای به سرانجام رساندن اين پروژه مضحک و 
خنده دار وجود دارد يا اينکه فقط چند تاريخ و فرجه رديف می شود و پس از 

آن همه چيز به فراموشی سپرده می شود؟
خنده دار است که استقالل و پرسپوليس اين روزها با عجيب و غريب ترين 
مشکالت  دست به گريبانند و هيچ کدامشان حل نمی شوند، آن وقت آقايان 
به راحتی برای خصوصی ش��دن آنها تاريخ اعالم می کنند. اصاًل درست، 
هرچه شما می گوييد درست. اعالم کرده ايد که اين دو تيم تا شهريورماه 98 
خصوصی می شوند، اين هم درست، می خواهيم بپرسيم کدام عقل سليمی 
با اين مشکالت و معضالت حاضر به خريد اين دو باشگاه بدهکار، پرحاشيه 

و صدالبته پرشاکی  شکايت های فراوان می شود؟
جوک آخر سال است بحث خصوصی شدن سرخابی های پايتخت، جوکی 
که اينقدر تکرار شده که ديگر حتی خنده دار هم نيست. امروز استقاللی ها 
دربه در به دنبال زمي��ن تمرين می گردند و پرسپوليس��ی ها هم دربه در 
به دنبال پول، آن وقت می توانن��د به اين دل خوش کنن��د که به زودی 
)شهريور 98( خصوصی می شوند، آن هم در حالی که قرار قبلی اين بود 
که در همين ايام پايان سال پرتنش و اسفبارشان خصوصی شوند، يعنی 

تا پايان سال 97!
جوک آخر سال است خصوصی شدن سرخابی ها، ولی تا کی و چقدر دروغ 
و الپوشانی؟  حقيقت اين است که هيچ عزمی برای اين کار وجود ندارد. 
اين يک خيمه شب بازی بزرگ و چندين ساله برای فعال نشان دادن آقايانی 
است که حتی در حل بديهی ترين مشکالت مردم هم عاجزند. بايد يکی پيدا 
شود و حداقل به بهارستان نشينان يادآوری کند که بی خيال پرسپوليس و 
استقالل، به فکر زندگی روزمره مردم و حل دغدغه های آنها باشيد و وارد اين 
بازی خنده دار و اين خيمه شب بازی بزرگ نشويد که نه وزارت ورزش توانايی 
چشم پوشی از عايدی اين دو تيم را برای خودش با خصوصی سازی دارد 
و نه سازمان عريض و طويل خصوصی سازی با معضالت خود، شايستگی 
اين مهم را دارد. سال 97 به ماه پايانی رسيده و جوک پايان آن هم ديروز 
گفته شد؛ پرسپوليس و استقالل تا شهريورماه 98 خصوصی می شوند. حاال 
مانده ايم که مثل سال های قبل به اين جوک بخنديم يا اينکه گريه کنيم به 
حال ورزشی که صدای تک تک قهرمانان مدال آورش بابت ناديده گرفتن ها 
درآمده و حتی همين فوتبال عزيزدردانه اش با هزار و يک مشکل روبه رو 

است، اما همه از خصوصی شدن آن حرف می زنند.
راستی به فرض محال با وقوع چنين اتفاقی چه سرنوشتی در انتظار استقالل 
و پرسپوليس خواهد بود؟  به اين هم توجه داشته باشيد که خصوصی سازی 
بدون برنامه هيچ آورده ای نخواهد داشت، همانطور که قباًل نداشته، پس 
لطفاً جوک پايان س��التان را عوض کنيد تا شايد چند سال بتوانيم به آن 

بخنديم.

فریدون حسن

آبي ها پشت چراغ قرمز!
نگاهي به مشکالت حاشيه اي استقالل که اين هفته ها به اوج رسيده است

ليون در مصاف با بارسا به انتقام می انديشد
راند اول جدال کلوپ با باواریایی ها 

جنگ تيم های انگليس��ی و آلمانی در ليگ قهرمانان اروپا همچنان ادامه 
دارد. مرحله يک هشتم نهايی اين رقابت ها امش��ب با انجام دو بازی ديگر 
پيگيری می شود؛ حساس ترين بازی بدون شک در آنفيلد است، جايی که 
ليورپول در بازی رفت ميزبان بايرن مونيخ است و ليون هم در خانه به مصاف 

بارسلونا می رود. 
    حساس تر از هميشه

رويارويی ليورپول و بايرن برای سرمربی بندرنشينان اهميت زيادی دارد. 
يورگن کلوپ تجربه چند فصل حضور موفق در دورتموند را در کارنامه دارد و 
در سال هايی که در بوندسليگا حضور داشت، همواره رقيب اصلی باواريايی ها 
به شمار می رفت. در اين چند روز تعطيلی ليگ جزيره، سرمربی ليورپول از 
فرصت استفاده کرد و بازيکنانش را به کمپی در اسپانيا برد تا از هر نظر برای 
بازی امشب آماده شوند. مصاف با بايرن آنقدر برای قرمزها اهميت دارد که 
آنها در اسپانيا سخت تمرين کردند و برخالف برخی انتقادها، کلوپ رسيدن 
به اهداف بزرگ را دليل برگزاری اين اردو خواند: »در فوتبال گاهی اوقات 
تيم بايد در دوره هايی تحت فش��ار قرار گيرد. هميش��ه نمی توان صرفاً به 
کارهای تاکتيکی بسنده کرد. هدف ما فقط بايرن مونيخ نبود، هرچند بازی 
با بايرن هم يکی از هدف های ما در اين اردو بود. بعد از بايرن بايد به مصاف 
منچستريونايتد برويم و بعد از آن هم پشت سر هم با تيم های بزرگ بازی 
کنيم.« ليورپول در ليگ جزيره عملکرد خوبی داشته و تنها به خاطر تفاضل 
گل کمتر در رده دوم جدول و پايين تر از سيتی قرار دارد. از آخرين شکست 
ليورپول بيش از يک ماه می گذرد. فن  دايک، مدافع ششدانگ ليورپول در 
اين بازی محروم است و پر کردن جای خالی او دغدغه بزرگی برای کلوپ 

به شمار می رود. 
بايرن مونيخ برخالف هميشه امسال صدر جدول را در اختيار ندارد و به رغم 
روی کار آمدن سرمربی جديد هنوز هم از دورتموند صدرنشين دو امتياز 
کمتر دارد. باواريايی ها با اينکه س��ه بازی آخر خود را با پيروزی پشت سر 
گذاشته اند، اما به نظر می رسد ضعف در خط دفاع کواچ را حسابی نگران کرده 
است: »در بازی با آگسبورگ بعضی از اعضای تيم ما فکرشان بازی ليورپول 
بود. البته چيز خوبی نيست، ولی خب ما همه انسان هستيم و جايز الخطا. با 
اين حال به هيچ وجه نبايد اشتباهات آن بازی را مقابل ليورپول تکرار کنيم.« 
گفته می شود نيکو کواچ، سرمربی بايرن نام ژروم بواتنگ و فرانک ريبری را 

از فهرست بازيکنان تيم برای بازی امشب خارج کرده است. 
    نگاه انتقامی

المپيک ليون از بارسلونايی پذيرايی می کند که ليونل مسی را در اختيار 
دارد. آبی و اناری ها همچنان در الليگا رقيب ندارند و فاصله هفت امتيازی 
با اتلتيکومادريد را حفظ کرده اند. در اين بين تنها مشکل اين روزهای تيم 
والورده بردهای خفيف است؛ پس از سه تس��اوی متوالی در کوپا دل ری و 
الليگا، بارسا با تک گل مسی از سد وايادوليد گذشت و ضعف مدافعان اين 
تيم در زدن گل های بيشتر فکر سرمربی را حس��ابی مشغول کرده است. 
ارنس��تو والورده در خصوص رويارويی با ليون اظهار داشت: »اگر هميشه 
بتوانيم موقعيت گل خلق کنيم اوضاع بهتر می شود. در بازی های مهم نشان 
داده ايم که تيم قابل اعتمادی هستيم، به همين دليل معتقدم مقابل ليون 
يک بارسای متفاوت می بينيد. هميشه می توان بهتر بازی کرد و البته عکس 

اين قضيه هم صادق است.«
بازگشت س��اموئل اومتيتی به جمع کاتاالن ها خبر خوبی برای آنهاست؛ 
مدافع فرانسوی مصدوميت طوالنی مدتی را پشت سر گذاشته و حاال اين 
فرصت را دارد که پس از سه سال دوباره مقابل تيم سابقش به ميدان برود. 

آسيبب ديدگی کلمنت النگله و نلسون سمدو نيز برطرف شده است. 
تيم سوم لوش��امپيونه کار سختی برابر بارس��ا دارد. با اينکه سرمربی ليون 
مدعی شده راه مهار مسی را می داند، اما بدون شک غلبه بر تيم اول اسپانيا 
به اين سادگی ها نيست. آخرين رويارويی دو تيم در سال 2009 و در مرحله 
يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان بود که در نهايت بارسلونا با شکست ليون جواز 
صعود به دور بعد را گرفت. برونو جنسيو، سرمربی ليون اطمينان زيادی به 
شاگردانش دارد: »برای مهار مسی برنامه دارم و به خوبی می دانيم چگونه و با 
چه استراتژی برابر بارسا قرار بگيريم. برای مهار مسی بايد تيمی  عمل کنيم. 
نيازی به استفاده از يک بازيکن خاص برای متوقف کردن مسی نيست. بايد 
کاری کنيم که نقش مسی در جريان مسابقه کم و کمتر شود. ميانه زمين مان 
را قدرتمندتر می کنيم تا مسی در احاطه چند بازيکن باشد. اگر يک نفر را 
مأور مهار مسی کنم، باالخره در يک لحظه از توانايی هايش استفاده می کند 

و تفاوت ها را رقم می زند.«

شیوا نوروزی

 واقعیتی که سوالری از آن فرار می کند!
 سرمربی رئال مادريد از جمله افرادی است 
که نمی خواهد به حداقل رس��يدن شانس 
تيمش برای قهرمانی در الليگا را بپذيرد. 
اين در حالی است که کهکشانی ها تا اينجای 
کار 9 امتياز از بارسلونای صدرنشين عقب 
هستند و دو روز پيش نيز در عين ناباوری در 
سانتياگوبرنابئو مقابل خيرونا دست ها را به 
نشانه تسليم باال  بردند. در اين بازی، نه تنها 
عملکرد بازيکنان روخی بالنکو قابل قبول 
نبود، بلکه راموس نيز با دريافت کارت زرد 
دوم اخراج شد و تيمش را 10 نفره کرد. با اين نتايج رئال از کورس قهرمانی 
عقب مانده و با ادامه اين روند قطعاً شانسی در الليگا نخواهد داشت. با اين 
حال سوالری اصاًل دوس��ت ندارد با واقعيت ها کنار بيايد؛ وقتی خبرنگار 
ESPN   در مورد جا ماندن از رقابت با بارسا سؤال کرد، او اين ادعا را رد کرد: 
»اصالً اينگونه نيست. ما همچنان جزو سه تيم اول جدول هستيم و هنوز 
بازی های زيادی در پيش داريم. بايد برای کم کردن فاصله ايجاد ش��ده، 
تالش کنيم.« از طرفی دو ال کالسيکوی مهم، يکی در جام حذفی و يکی 
در الليگا در پيش است و رئالی ها بايد هرچه زودتر فکری به حال خود کنند. 
بازيکنان سوالری اگر به کسب دو برد حياتی در اين دو بازی حساس فکر 
می کنند بايد تغييری در شيوه بازی خود ايجاد کنند. اين همان خواسته ای 
اس��ت که هواداران منتظر اجرايی شدنش هس��تند، ضمن اينکه قبل از 
رويارويی با کاتاالن ها، رئال بايد در زمين لوانته به ميدان بروند. سه امتياز اين 
بازی از نان شب برای تيم سوالری واجب تر است و در صورت برتری مقابل 
لوانته و پس از آن بارسلونا اختالف با صدرنشين به شش امتياز می رسد. 
مارسلو و راموس، دو بازيکن کليدی رئال و سوالری به شمار می روند، حتی 
بسياری از کارشناسان رمز بازگشت کهکشانی ها به اوج را در درخشش 
دوباره اين دو بازيکن می دانند. مارسلو و راموس اخيراً عملکرد قابل دفاعی 
نداشتند و اگرچه سرمربی هرگز در برابر رسانه ها از آنها انتقاد نمی کند، ولی 
انتظار می رود اين دو بازيکن نيز قدر صبوری سوالری را بدانند و هرچه در 

توان دارند برای رئال رو کنند. 

امیدوارم مرادی دومین طالیش را بگیرد
سرمربی تيم ملی وزنه برداری با اشاره به اينکه آسيب ديدگی جزئی از 
ورزش قهرمانی است، ابراز اميدواری کرد سهراب مرادی با بازگشت به 
ميادين مسابقات بتواند دومين مدال طالی المپيک خود را کسب کند. 
محمدحسين برخواه گفت: »جای نگرانی نيست، من بسيار اميدوارم 
که با ياری خدا سهراب بتواند قدرتمندتر از گذشته به ميادين برگردد و 

دومين طالی المپيک خود را بگيرد.«

برنامه پلی آف لیگ والیبال مشخص شد
با پاي��ان مرحله اول رقابت های لي��گ برتر واليبال تيم ه��ای راه يافته 
به  مرحله پلی آف حريفان خود را ش��ناختند. در پايان هفته بيست و 
ششم اين مسابقات؛ فوالد سيرجان، خاتم اردکان را برد. سايپا مغلوب 
شهرداری اروميه شد. شهرداری گنبد، شهرداری تبريز را شکست داد. 
شهروند اراک مقابل پيکان به پيروزی رسيد. درنای اروميه، عقاب را از 

پيش رو برداشت و کاله مازندران هم شهرداری ورامين را برد.
در مرحله پلی آف اين مسابقات بعدازظهر چهارشنبه شهرداری ورامين 
ميزبان ش��هرداری گنبد است. پيکان و س��ايپا به مصاف هم می روند. 
خاتم اردکان با کاله روبه رو می شود و فوالد سيرجان نيز با پيام خراسان 

ديدار می کند.

احتمال رویارویی یزدانی با اسنایدر
رقابت های بين المللی کش��تی آزاد جام وان کلوف بلغارس��تان از 9 تا 
12 اسفند ماه در شهر روسه با حضور کشتی گيران مطرح جهان برگزار 
می شود. رضا يزدانی، کاپيتان تيم ملی کشتی آزاد ايران نيز بعد از رهايی 
از بند مصدوميت پا به اين مسابقات می گذارد و اين در حالی است که 
احتمال رويارويی او با کايل اسنايدر امريکايی بسيار زياد است. ديداری 

که يادآور کشتی های جذاب اين دو در سال های گذشته است.
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تمرین استقالل زیر نظر بنا!
زمين شماره 2 ورزشگاه آزادی صبح ديروز ميزبان دو تمرين و دو تيم 
بود. اس��تقاللی ها که اين روزها خانه به دوش ب��ه دنبال زمين تمرين 
می گردند، ديروز موفق ش��دند در اين زمين تمري��ن کنند، اما حضور 
بروبچه های تيم ملی کشتی فرنگی باعث شد تمرين آنها تحت الشعاع 
قرار گيرد. محمد بنا شاگردانش را برای تمرين به خارج از خانه کشتی 
آورده بود و اين شد که آقای خاص بعد از دواندن شاگردانش دور زمين 
شماره 2 ورزشگاه آزادی برای لحظاتی تمرين آبی ها را زير نظر گرفت، 
آن هم در حضور شفر و حاجيلو که البته اين دومی برخورد بسيار گرمی 
با سرمربی تيم ملی کشتی فرنگی داش��ت. برخوردی که شايد به کار 
استقالل بيايد و حضور بنا روحيه ای برای آبی ها باشد که اين روزها با 

مشکالت ريز و درشت و عجيب و غريب دست به گريبان هستند.

کريستوفر سيمپسون

بليچر اسپورت

امیدها در آزادي آماده مي شوند
استيلی: مهم ترين مشکل همکاری نکردن باشگاه هاست

برنامه گروه های 
ن��ه  ه گا د ز يا
مرحله نخست 
دور مقدماتی المپيک 2020 توکيو از س��وی 
سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا منتشر شد که 
طی آن، تيم اميد ايران بايد در مرحله مقدماتی 
بازی های قهرمانی زير 23سال آسيا دوم، چهارم 
و ششم فروردين به ترتيب به مصاف ترکمنستان، 
يمن و عراق برود. در همين راس��تا، اردوی تيم 
اميد برای حضور در اين رقابت ها از 11 اسفند ماه 
آغاز می شود و شاگردان کرانچار برای حضوری 
پرق��درت در دور مقدماتی المپي��ک، دو ديدار 
تدارکاتی را نيز در برنام��ه کاری خود دارند که 
فدراسيون فوتبال برای برگزاری اين دو ديدار با 
حريفان خارجی وارد مکاتبه و رايزنی شده است. 
البته گفته می شود اگر فدراسيون موفق به يافتن 
حريفی تدارکاتی برای اميدها نشود، شاگردان 

کرانچار برای حضوری پرقدرت  در بازی های 
نهايی اميدهای آسيا که سهميه 

المپيک است، با تيم های 
داخلی ديدار خواهند 

کرد. با اين حال 
حميد استيلي، 

تيم   مدي��ر 

اميد بزرگ ترين مش��کل اين تيم را نه مسئله 
ديدارهای تدارکاتی که عدم بازی کردن بازيکنان 
اين تي��م در باش��گاه های خودش��ان می داند: 
»باش��گاه ها نه تنها اجازه نمی دهن��د بازيکنان 
مدنظر ما در اردوی تيم ملی حاضر ش��وند که 
آنها را در بازی های باشگاهی خودشان نيز بازی 
نمی دهند و اين مسئله باعث می شود بازيکنان از 
شرايط مسابقه و بازی دور شوند. در حال حاضر 
تنها 20 تا 30 درصد از بازيکنانی را که در اختيار 
داريم در باشگاه های شان بازی می کنند.« وي 
ادامه داد: »در حال حاضر مس��ئله ملی مطرح 
است و همه بايد نگاه ملی داشته باشند. ما ضمانت 
اجرايی هم داريم، در جلسه ای که با مسئوالن 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و اعضای کميته 
انضباطی داشتيم، آنها به ما گفتند که از اين پس 
باشگاه ها ملزم هستند که بازيکنان مدنظر شما 
را در اختيارتان قرار دهند. به همين 
دليل اميدواريم 11 اسفند همه 
بازيکنان به اردو بيايند، چراکه 
در اردوی قبلی از 2۶ بازيکن 
فق��ط 10 بازيک��ن در اردو 
حضور داشتند و با اين شرايط 
نمی توانيم با تمام قوا آماده مصاف 
با حريفان خود در فروردين سال 
آينده شويم، خصوصاً که کار 
س��ختی هم پيش رو داريم. 
البت��ه م��ا تمام تالش��مان 
را خواهي��م کرد ت��ا بهترين 
تيم را روانه مس��ابقات کنيم و 
پس از س��ال ها تيم ملی اميد را 
به المپيک ببريم، اما اين مسئله 
را هم نمی ت��وان ناديده گرفت که 
حريفان قدرتمندی داريم، خصوصاً 
عراقی ها که در جام ملت های آسيا 
از چند بازيکن اميد استفاده  کردند 
حاال همان ها می خواهند با تجربه 
جام ملت های آسيا در مقدماتی 

المپيک نيز شرکت کنند.«

روز سخت سايپا و ذوب آهن برابر الريان و الغرافه

90 دقیقه تا لیگ قهرمانان آسیا
نماينده های ايران 
امروز برای گرفتن 
جواز حض��ور در 
مرحله گروهی ليگ قهرمانان به ميدان می روند. 
با توجه به اينکه امسال برای نخستين بار سهميه 
ايران در ليگ قهرمانان 2+2 شده، پرسپوليس و 
استقالل، قهرمانان ليگ برتر و جام حذفی به طور 
مستقيم به اين رقابت ها راه يافتند، اما ذوب آهن و 
سايپا برای حضور در اين رقابت ها بايد در پلی آف 
ش��رکت کنند. البته پيش از اين تيم ها بايد برای 
حضور در ليگ قهرمانان در يک پلی آف شرکت 
می کردند، اما امس��ال با تغييراتی که در قوانين 
ايجاد  ش��ده، تيم ها برای حضور در اين مسابقات 
بايد در دو پلی آف حاضر شوند تا جواز حضور در 
مرحله گروهی را به دست  آورند. در همين راستا، 
ياران علی دايی بعد از پيروزی برابر حريف گمنام 
هندی حاال بايد در آخرين بازی برای راهيابی به 
مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الريان 
قطر بروند. تيم��ی که نه فق��ط از امتياز ميزبانی 
برخوردار اس��ت که با در اختيار داشتن بازيکنان 
باکيفيتی چون سباستين سوريا، لوکاکای برزيلی 
و ... حريفی قدر به حساب می آيد که عبور از سد 
آن کار چندان آسانی نيست. البته تيم نام آشنا و 
متمول الريان که دريافتی بازيکنانش با سايپا قابل 
قياس نيست، در اين بازی دنيل گومو و عمر باری 

را به دلي��ل مصدوميت به همراه ن��دارد. با وجود 
اين، ش��اگردان دايی به خصوص خ��ط دفاع اين 
تيم روز سختی را برابر خط حمله آتشين ميزبان 
خواهد داشت. البته دايی به غيرت بازيکنانش و 
توانايی ساق های آنها اميد زيادی دارد: »می دانيم 
که حريف سرس��ختی داريم، اما کار خودمان را 
می کنيم و معتقديم که انگيزه می تواند نداشتن 
تجربه را جب��ران کند.« در ديگر ب��ازی امروز که 
به طور همزمان س��اعت 18:30برگزار می شود، 
ذوب آهن ب��ا الغراف��ه ديدار می کند. ش��اگردان 
منصوريان اما برای حضور در دومين بازی پلی آف 
کار سختی داش��تند و 120 دقيقه طاقت فرسا را 
برای کسب پيروزی پشت سر گذاشتند تا حريف 
يکی ديگر از تيم های متمول قطری شوند. تيمی 
که از حضور نفراتی چون وسلی اسنايدر هلندی، 
لوکاس مندز برزيلی و مهدی طارمی از ايران در 
ترکيب خود سود می برد. ذوبی های اصفهان 11 
هفته است که در رقابت های ليگ ايران موفق به 
کسب پيروزی نش��ده اند و پيروزی برابر الکويت، 
نخس��تين برد اين تيم با منصوريان ب��ود و بايد 
ديد نماينده سبزپوش اصفهان می تواند دومين 
بازی پلی آف را هم با موفقيت پش��ت سر بگذارد 
و با عبور از سد حريف متمول قطری جواز حضور 
در رقابت های اين فصل ليگ قهرمانان آس��يا را 

کسب کند يا نه.

شميم رضوان
   المپيک 

دنيا حيدري
   ليگ قهرمانان آسيا 


