
سخت ترین گروه 
شیوا نوروزی
    گزارش

در لیگ قهرمانان 
نصیب  آســـیا 
اسـتقالل شـد. قرعه کشـی فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا دیروز در کواالالمپور برگزار شد و 
چهار نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند. 
البته فوالد خوزسـتان برای حضـور در مرحله 
گروهی باید در پلی آف العین امارات را شکست 
دهد و به جمع سـه تیم دیگر ایرانـی بپیوندد. 
در این دوره 40 تیم آسیایی در 10 گروه با هم رقابت 
خواهند کرد و تیم های اول هر گروه به اضافه شش 
تیم دوم گروه ها جواز صعود به دور حذفی را به دست 
خواهند آورد. با تصمیم اي اف سي مسابقات مرحله 

گروهی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. 
پرسپولیس، استقالل، تراکتورس��ازی و فوالد )در 
صورت غلبه بر العین( از فروردین 1400 کار خود 
را  در لیگ قهرمانان شروع خواهند کرد. بر اساس 
قرعه کشی انجام شده پرسپولیس در گروه E با الریان 
قطر، گوای هند و برنده الوحده امارات و الزورای عراق 
روبه رو خواهد شد. استقالل در گروهC  با الدحیل 
قطر، االهلی عربستان و الشرطه عراق مصاف خواهد 
داد. در گروه B تراکتورس��ازی با تیم های الشارجه 
امارات، پاختاکور ازبکستان و برنده الوحده عربستان 
و نیرو هوایی عراق همگروه شده است و فوالد نیز در 
صورت راه یافتن به مرحله گروهی با السد قطر، النصر 

عربستان و الوحدات اردن همگروه مي شود. 
  خوش به حال قرمزها 

نایب قهرمان آسیا برای صعود به دور بعدی لیگ 
قهرمانان کار سختی در پیش ندارد. پرسپولیس 
در حالی در گروهی آسان قرار گرفته که این تیم 

فعاًل در لیگ برتر شرایط خوبی ندارد. تیم یحیی 
گل محمدی پس از ناکامی در فینال آسیا و شکست 
به اولس��ان هیوندای دیگر نتوانست نتایج خوبی 
به دس��ت آورد. با این حال قرار گرفت��ن در گروه 
پنجم قدری از دغدغه ه��ای کادر فنی را کم کرد. 
الریان اصلی ترین رقیب سرخپوش��ان در مرحله 
گروهی محسوب می ش��ود. نکته اصلی رویارویی 
این دو تیم حضور شجاع خلیل زاده، مدافع پیشین 
پرسپولیس در ترکیب الریان اس��ت. این بازیکن 
که برای جدایی اش تا برگزاری فینال آس��یا صبر 
نکرد با بوسیدن لوگوی الریان بر حواشی جدایی 
جنجالی اش دامن زد. تیم قطری امسال فعالً در رده 
پنجم لیگ این کشور قرار دارد و فصل پیش را هم با 
نایب قهرمانی به پایان رساند. هدایت الریان برعهده 
لوران بالن فرانسوی است. سرمربی اسبق تیم ملی 
فرانسه برای موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا کار 
سختی پیش رو دارد. دو بازی قبلی دو تیم مربوط 
به سال 2017 است که یک بازی با شکست قرمزها 
و یک بازی هم با تس��اوی دو تیم به پایان رسیده 
است. نماینده هند با س��رمربی اسپانیایی خود به 
هیچ وجه حریف قدرتمندی برای پرسپولیس به 
حساب نمی آید. خوان فرناندو، سرمربی گواست 
و چند بازیکن اس��پانیایی نیز در ترکیب این تیم 
حضور دارند. گوا که در لیگ هند در رده سوم قرار 
دارد اولین حضورش در لی��گ قهرمانان را تجربه 
می کند. الزورا در حال حاضر تیم دوم لیگ عراق 
است و الوحده نیز در لیگ امارات جایگاهی بهتر 
از هفتم در اختیار ندارد. الوحده پیش از این دو بار 
در سال 2017 با پرسپولیس بازی کرده و در هر دو 

دیدار نیز تن به شکست داده است. 

  هشدار یحیی
سرمربی پرسپولیس به شاگردانش هشدار داد که 
حق دست کم گرفتن هیچ حریفی را ندارند. یحیی 
گل محمدی با دشوار خواندن گروه E درباره لیگ 
قهرمانان اظهار داشت: »فوتبال آسیا در سال های 
اخیر پیشرفت زیادی داشته و سطح همه تیم ها به 
هم نزدیک شده اس��ت. نمی توان هیچ گروهی را 
خیلی سخت یا خیلی آسان دانست. باید با قدرت در 
تمام بازی ها حاضر شویم و با توجه به نوع برگزاری 
مسابقات که مرحله گروهی به صورت متمرکز و 
در مدت زمانی کوتاه انجام می ش��ود، کار سختی 
در پیش داریم. الریان در لی��گ قطر تیم آماده ای 
نشان داده و تیم گوا هم در لیگ هند صدرنشین 
است. همانطور که گفتم رقیب یا بازی آسانی در 
آسیا وجود ندارد و باید با آمادگی و تمرکز باال در این 

مسابقات حاضر شویم.«
  روزهای سخت فکری

آبی ها باز هم در لیگ قهرمانان در سخت ترین گروه 
قرار گرفتند. استقالل که فعالً توانسته صدرنشین 
لیگ برتر باشد، در این فصل نوسان زیادی داشته 
و محمود فکری نیز در بازی ه��ای اخیر تیمش 
نتوانسته نقاط ضعف اس��تقالل را برطرف کند. 
قطعاً رویارویی با الدحیل قطر، االهلی عربستان 
و الش��رطه عراق برای تیم فکری آسان نخواهد 
بود. البته آبی ها بعد از حذف تیم تاجیکس��تانی 
مس��تقیماً به مرحله گروهی رس��یدند و از این 
بابت خوش شانس بودند. نکته جالب همگروهی 
تکراری با االهلی و الشرطه است؛ این دو تیم فصل 
گذشته نیز با استقالل همگروه بودند. الدحیل هم 
که علی کریمی را در اختی��ار دارد مدافع عنوان 

قهرمانی در لیگ س��تارگان قطر است. کریمی، 
بازیکن پیشین استقالل است و رویارویی با تیم 
سابق برای او حساسیت های زیادی دارد. این تیم 
قطری در جام باشگاه های جهان هم حاضر است 
و چند مهاجم خطرناک نیز در ترکیب دارد. پرویز 
مظلومی، سرپرست استقالل معتقد است این تیم 
با دو تجربه قهرمانی در آسیا نه تنها می تواند از این 
گروه سخت جان سالم به در ببرد، بلکه به قهرمانی 
هم فکر می کند: »استقالل در گروهی سخت قرار 
گرفته، گروهی که به زع��م برخی ها گروه مرگ 
است، اما ما هم استقالل هستیم. دو بار قهرمان 
آسیا شده ایم و مطمئناً س��ه تیم دیگر حاضر در 
گروه از همگروه ش��دن با ما نگران هستند. باید 
همه توانمان را به کار گیریم ت��ا بتوانیم از گروه 
صعود و دل هوادارانمان را ش��اد کنیم. تیمی که 
می خواهد برای قهرمانی در آسیا بجنگد از هیچ 
حریفی نمی ترسد و ما هم به همین دلیل با تمام 

وجود وارد رقابت ها می شویم.«
  آرزوهای تراکتور

ق��رار گرفتن در گروه دوم باعث ش��د پرش��ورها با 
الش��ارجه، پاختاکور و برنده الوحده و نیرو هوایی 
مص��اف دهن��د. قهرمانی در ج��ام حذف��ی پای 
تراکتورسازی را دوباره به آس��یا باز کرد. از آخرین 
حضور آنها در لیگ قهرمانان س��ه سال می گذرد. 
تیم تبریزی در لیگ برتر ایران چهارم است و فعاًل 
هدایت تراکتورس��ازان را مسعود شجاعی برعهده 
دارد. قرمزها که س��ال 2018 عملکرد ضعیفی در 
لیگ قهرمانان داشتند، تجربه بازی با پاختاکور را 
دارند. الشارجه در لیگ امارات صدرنشین است و نیرو 

هوایی نیز در لیگ عراق همین شرایط را دارد.
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درخشش تحسین برانگیز بیرانوند
بعد از درخشش مقابل تاتنهام، اشتباهات ناشیانه بیرانوند را با هجمه 
ش��دیدی از انتقادها مواجه کرد، ام��ا برتری آنت��ورپ مقابل یوپن در 
رقابت های لیگ برتر بلژیک که با چهار سیو گلر ایرانی این تیم همراه 
بود، نمره عالی8/5 گازت انتورین، تمجید ه��واداران رویال آنتورپ و 
تحسین پیتر گوریس، فوتبال نویس و کاریکاتورهای جالب توجهی را 
به دنبال داشت که نشان می داد مهاجمان حریف برابر سنگربان ایرانی 
آنتورپ دچار لرزش و ترس می شوند. در واقع بیرانوند نه فقط به دلیل 
درخشش برابر یوپن که به دلیل سه کلین شیت در هفت دیداری که به 
میدان رفته شایسته تحسین است، آن هم در حالی که بوتز، رقیب او در 
این تیم در 18 دیدار تنها دو مرتبه دروازه اش را بسته نگه داشته و این 

مسئله از چشم رسانه ها و هواداران آنتورپ دور نمانده است.

با انجام قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند

خیال راحت پرسپولیس و حضور استقالل در گروه مرگ
سعيد احمديان 

دنیا حیدري

نبرد ته جدولی ها در قائمشهر
آبی ها در مسجدسلیمان به دنبال حفظ صدر 

هفته دوازدهم لیگ برتر در شرایطی از فردا با سه بازی آغاز می شود که 
در باالی جدول لیگ استقالل، سپاهان و صنعت نفت سایه به سایه هم 
حرکت می کنند و یک رقابت جذاب را رقم زده اند، اگرچه می توان انتظار 
داشت که پرسپولیس هم در هفته های آینده به این جمع اضافه شود 
تا تنور لیگ هر هفته در حال داغ تر شدن باشد و تماشاگران بازی های 

پرهیجانی را تماشا کنند.
  نفت مسجدسلیمان- استقالل، جمعه ساعت 15

صدرنش��ین لیگ برای بازی هفته دوازدهم به شهر اولین ها می رود تا 
روز جمعه برابر نفت مسجدس��لیمان به میدان ب��رود. آبی ها در حالی 
آماده رویارویي با شاگردان مجتبی حسینی می ش��وند که اول هفته 
برابر سایپا یک شکست غیرمنتظره در کارنامه شان ثبت شد تا پس از 
9 بازی دومین شکست شان را در لیگ بیس��تم تجربه کنند. باخت به 
نارنجی های لیگ اگرچه صدر جدول را از آبی ها نگرفت و آنها همچنان 
با 22 امتیاز تیم اول جدول هستند، اما از دست رفتن سه امتیاز در هفته 
یازدهم سبب شده تیم های تعقیب کننده استقالل، فاصله امتیازی شان 
را به صفر برسانند، طوری که سپاهان تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در 
رده دوم قرار گرفته است. با توجه به شکست شنبه، حاشیه امنیت آبی ها 
در باالی جدول از بین رفته و آنها با کوچک ترین تلنگر، صدرنشینی را از 
دست می دهند. با توجه به این مسئله بازی با نفت مسجدسلیمان اگرچه 
یک بازی خارج از خانه است، اما امتیاز آن برای تداوم صدرنشینی تیم 

فکری واجب تر از هر زمانی است.
البته مهم ترین دغدغه و دل نگرانی استقاللی ها نمایش ضعیف این تیم 
در بازی اول هفته با سایپاست که سبب شده هواداران آبي ها نگران ادامه 
راه شاگردان محمود فکری در لیگ بیستم باش��ند، آن هم با توجه به 
اینکه فکری با مصاحبه های جنجالی و انداختن توپ شکست در زمین 
دیگران، گویا می خواهد کمتر ضعف های فنی اس��تقالل را قبول کند، 
موضعی که می تواند کار آبی پوش��ان را در ادامه فصل جاری سخت تر 
کند، به خصوص ضعف مش��هود اس��تقالل در خط هافبک که سبب 
ش��ده مهاجمان زهردار آبی ها مانند قایدی، دیابات��ه و مطهری کمتر 
در موقعیت گلزنی قرار بگیرند و تداوم ای��ن ناکارآمدی می تواند صدر 
را به راحتی از فکری و تیمش بگیرد. با تم��ام این دغدغه ها، فکری در 
مسجدسلیمان به دنبال برد و ادامه صدرنشینی است تا آبی پوشان به 

باخت و مساوی عادت نکنند.
در طرف دیگر تیم پرانگیزه نفت مسجدسلیمان قرار دارد که در لیگ 
بیستم مجتبی حسینی را که فصل گذشته با مس کرمان در یک قدمی 
صعود به لیگ برتر بود به عنوان س��رمربی روی نیمکت می بیند. نفت 
مسجدسلیمان با وجود فراز و نش��یب هایی که در نتیجه گیری داشته 
با 16 امتیاز از 12بازی در رده ششم قرار گرفته است، رده ای که برای 
تیمی مانند نفت ب��ا آن بضاعت ان��دک و جذب بازیکن��ان نه چندان 
سرش��ناس می تواند قابل قبول باش��د. شاگردان حس��ینی پس از دو 
باخت متوالی در دو هفته اخیر یک برد و یک مساوی داشته اند و به نظر 
می رسد که از بحران فاصله گرفته اند، مسئله ای که فردا کار استقالل را 

برای بازگشت با دست پر به تهران سخت تر از همیشه خواهد کرد.
  سایپا – گل گهر سیرجان، جمعه ساعت 15

تیم پیروز و بازنده هفته یازدهم روز جمعه به مصاف هم می روند. سایپا 
پس از برد مقابل استقالل به دیدار گل گهری می رود که در هفته یازدهم 
2 بر یک به تراکتور باخت. سایپا که با هفت مساوی در این زمینه تا اینجای 
لیگ تیم دوم است، چند هفته ای مي شود که با عبور از سریال تساوی ها 
در جاده پیروزی قرار گرفته و با دو برد متوالی توانسته در جدول باال بیاید 

و پیش از بازی جمعه با 16امتیاز از 12 بازی تیم هشتم جدول است.
در طرف مقابل تیم امیر قلعه نویی با وجود نتایج درخش��اني که حتی 
گل گهر را به صدر هم رساند چند هفته ای است که از شرایط فوق العاده 
اول فصل فاصله گرفته و هفته های بحرانی را تجربه می کند. اگرچه امیر 
قلعه نویی س��عی دارد داوری ها را مانند خیلی از مربیان دیگر لیگ در 
کسب نتایج ضعیف مقصر بداند، اما به نظر می رسد این حربه قدیمی 
شده و دیگر کمتر کسی آن را تأیید می کند، به خصوص که روند نزولی 
گل گهر در چهار هفته اخیر دو باخت و دو مساوی برای نماینده سیرجان 

ثبت کرده است و آنها از رده اول جدول به رده دهم سقوط کرده اند.
  نساجی مازندران – ذوب آهن، جمعه ساعت 15

س��ومین بازی روز اول هفته دوازدهم رویارویی دو تی��م بحران زده و 
ته جدولی فصل جاری است، نساجی که پس از نتایج ضعیف با وحید 
فاضلی با آمدن مجید جاللی ه��م همچنان می بازد، ب��ا 9 امتیاز تیم 
چهاردهم جدول است. در طرف دیگر ذوب آهني قرار دارد که با رحمان 
رضایی با هشت مساوی در این رابطه رکوددار است و با هشت امتیاز تیم 
پانزدهم جدول است تا مصاف امروز با ذوب با توجه به همسایه بودن دو 

تیم در جدول یک نبرد شش امتیازی باشد.

نتیجه گرایی و نابودی اخالق در فوتبال
11 هفته از لی��گ برتر فوتبال گذش��ته 
و متأس��فانه در بازی های زیادی ش��اهد 
بی اخالقی ها و درگیری مربیان و بازیکنان 
چه در داخل زمی��ن و چه روی نیمکت ها 
بوده ایم ک��ه صحنه های زش��تی را ثبت 
کرده است. ریشه این بی اخالقی ها را باید 
در حاکم شدن سیس��تم نتیجه گرایی در 
فوتبال باشگاهی پیدا کرد، سیستمی که 
سبب شده مدیران و مربیان حاشیه امنیتی 
نداشته باشند و ادامه کارشان بس��تگی به نتایجی داشته باشد که تیم 
می گیرد. به همین خاطر هم توجه به مسائل فرهنگی و اخالقی به حاشیه 
می رود و مادیات جای معنویات را در فوتبال می گیرد تا جایی که بازیکنی 
که 500 میلیارد هم ارزش ندارد، ق��رارداد 2 میلیاردی امضا می کند. با 
توجه به رد و بدل شدن این پول ها، این بازیکن یا مربیان به جای اینکه اول 
به دنبال پهلوانی باشند، به دنبال رسیدن به قهرمانی به هر قیمتي هستند. 
این حالی اس��ت که عمر قهرمانی کوتاه اس��ت و آن چیزی که می ماند 
پهلوانی و اخالق یک ورزشکار است. البته از نقش فضای مجازی در زیاد 
شدن فحاشی ها و حواشی لیگ برتر هم نمی توان گذشت و حجم زیادی 
از خشم و حاشیه هایی که در شبکه های اجتماعی دیده می شود در خیلی 
از موارد مشاهده ش��ده که به روی نیمکت ها و داخل زمین هم کشیده 
شده است. در این شرایط فدراسیون فوتبال باید قاطعانه وارد عمل شود 
و با مربیان و بازیکنان بی اخالق برخورد کند، اما مهم ترین مسئله شروع 
فرهنگ سازی و آموزش های رفتارهای اخالقی از سوي باشگاه هاست که 
پسوند فرهنگی هم دارند. مسئله ای که در سطح مدیریتی فراموش و مورد 

غفلت واقع شده تا وضعیت فعلی به وجود بیاید.

عزم کشتي براي کسب کرسي هاي  بین المللي 

سوریان: کار سختي است، اما تالشمان را مي کنیم

خشونت، توهین و تحقیر در دالمادونیا 

شبي که فوتبال اخالق را باخت
سه ش��نبه شب 

حامد قهرماني
      فوتبال اروپا

آنهای��ي ک��ه به 
تماش��اي دربي 
دالمادونی��ا در مرحله یک چه��ارم نهایي جام 
حذفي فوتبال ایتالیا نشستند، صحنه هایي را 
دیدند و حرف هایي را ش��نیدند که باورش��ان 
نمي شد. اینترمیالن و آث میالن دو رقیب سنتي 
فوتبال ایتالیا در حالي برابر هم قرار گرفتند که 
شکست میالن در بازي رفت سري آ باعث شده 
بود مردان اس��تفانو پیولي با انگیزه اي مضاعف 
براي جبران این شکست پا به میدان بگذارند و 
در همان نیمه اول هم با تک گل ایبراهیموویچ 
پیش بیفتند، اما شاگردان کونته در نیمه دوم 
جبران مافات کردند و در نهایت 2 بر یک پیروز 
شدند. جداي از تمام اینها آنچه بازي سه شنبه 
شب را متمایز کرد، جدال خشونت آمیز و سراسر 
توهین و تحقیر زالت��ان ایبراهیموویچ و روملو 
لوکاکو مهاجمان دو تیم بود. جدالي که با توجه 
به غیبت تماشاگران در ورزشگاه و سکوت حاکم 
بر فضاي بین دو نیمه بازي همه هر آنچه را که 
این دو به زبان جاري کردند، شنیدند و دیدند. 
صحنه هایي که باعث شرمندگي دنیاي فوتبال 
و شکست اخالقي فوتبال اروپا و ایتالیا شد. در 
اواخر نیمه اول بازی س��خنان تند و تیزي بین 
زالتان ابراهیموویچ و روملو لوکاکو که س��ابقه 
بازی در کنار یکدیگر در منچستریونایتد را هم 

دارن��د، رد و بدل ش��د، به گونه ای ک��ه این دو 
بازیکن یکدیگر را با ش��دیدترین و زشت ترین 
توهین های نژادپرستانه، مذهبی و خانوادگی 
مورد خطاب قرار دادند و در نهایت هم گالویز 
شدند و صحنه های زش��تی را رقم زدند. به این 
ترتیب دو هم تیمی س��ابق ب��ا یکدیگر درگیر 
ش��دند، به طوری که دیگر بازیکن��ان چاره اي 
نداشتند جز اینکه این دو را از هم جدا کنند. هر 
دو بازیکن پس از این برخورد کارت زرد گرفتند 
و زالتان در نیمه دوم با دریافت دومین کارت زرد 
از زمین بازی اخراج شد. هرچند زالتان توهین 
نژادی به لوکاکو را رد کرده، اما لوکاکو آنقدر از 
حرف های زالتان عصبانی شده بود که حتی پس 
از پایان نیمه اول و در تونل ورزش��گاه نیز قصد 
درگیری با زالتان را داش��ت و هم تیمی هایش 
مجبور شدند به زور او را نگه دارند. البته توهین  
به بستگان یکدیگر در مسیر رختکن نیز ادامه 
داش��ت و ای��ن دو بازیکن ب��ا به زب��ان آوردن 
زشت ترین الفاظ ممکن از خجالت هم درآمدند. 
نکته بس��یار جالب توجه در این میان حمایت 
آنتونیو کونته و استفانو پیولي از بازیکنان خود در 
این درگیري زشت بود تا جایي که دو سرمربي 

رفتار این دو بازیکن را ظبیعي عنوان کردند!
کونته گفت: »عکس العمل لوکاکو کامالً طبیعی 
بود. این یک دربی است و ما برای قدم زدن در 

پارک نیامده ایم!«

کسب کرسي هاي 
فريدون حسن

      چهره
بین الملل��ي در 
ورزش هم��واره 
یکي از نقاط ضعف ورزش کشورمان بوده است. 
نقط��ه ضعفي ک��ه باره��ا و باره��ا از آن ضربه 
خورده ایم و نتوانسته ایم آنگونه که باید و شاید 
حرفمان را به کرسي بنشانیم یا حتي بدتر از آن 
نتوانسته ایم از حق ضایع ش��ده ورزشکارانمان 
دفاع کنیم. این مس��ئله به خص��وص در مورد 
رشته هاي  المپیکي و پرمدال ورزش بیشتر خود 
را نش��ان داده، رش��ته هایي مثل کش��تي که 
البي گري کشورهاي صاحب نفوذ در آن باعث 
حق خوري هاي زیادي شده است. حاال اما به نظر 
مي رسد فدراسیون کش��تي برنامه هایي براي 
حضور چهره هاي نام آور کشتي ایران در مجامع 
بین المللي و کسب کرسي  هاي مهم توسط آنها 
دارد. ش��نیده ها حاکي از آن اس��ت که حمید 
سوریان نابغه کشتي فرنگي جهان و نایب رئیس 
فعلي فدراسیون کشتي قرار است در انتخابات 

هیئت رئیسه فدراسیون جهاني کشتي شرکت 
کند و عباس جدیدي قهرمان س��ال هاي دور 
کشتي آزاد ایران هم براي به دست آوردن کرسي 
در شوراي کشتي آس��یا معرفي شود. سه شنبه 
عصر در جلس��ه اي با حضور عب��اس جدیدی، 
حمید سوریان، سیدجالل عس��گری)دبیر( و 
سعید یوسفی )مدیر روابط بین الملل فدراسیون( 
در مورد برنامه های فدراسیون کشتی به منظور 
حض��ور نماین��دگان کش��ورمان در انتخابات 
پیش روي کرسی های اتحادیه جهانی از جمله 
شورای کشتی آس��یا و هیئت اجرایی اتحادیه 
جهانی بحث و تبادل نظر شد. عباس جدیدی، 
نماینده کشورمان برای کسب کرسی در شورای 
آسیا با بیان اینکه برای به دست آوردن رأی در 
این انتخابات نیاز به رأی کش��ورهای همسایه 
دارند، گفت: »اقدامات فدراسیون در این زمینه 
بس��یار مؤثر خواهد بود.« حمید سوریان نیز با 
تأکید بر مصمم بودن فدراسیون برای کسب دو 
کرسی دبیرکلی شورای کشتی آسیا و عضویت 
در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی اظهار 
داشت: »کسب این کرسی ها کار بسیار سختی 
اس��ت، اما فدراس��یون کش��تی تمام تالش و 
رایزنی های خود را به منظور تحقق این اهداف 
انجام خواه��د داد. حض��ور در چنین میادینی 
نیازمند حمایت همه جانبه از سوی بسیاری از 
سازمان ها و ارگان های داخلی و میان بخشی از 
جمله وزرات ورزش، کمیته ملی المپیک و حتی 
وزارت امور خارجه  است تا بتوانیم آرای اصلی را 
وارد س��بد خود کنیم.« نایب رئیس فدراسیون 
کشتي افزود: »کرس��ی هیئت رئیسه اتحادیه 
جهانی جایگاه بسیار مهمی است که رسیدن به 
آن برنامه ریزی بلندمدت نی��از دارد، اما ما در 
همین مدت مح��دود و زم��ان کوتاه تالش 
کردیم ارتباطات خوبی با سایر اعضای اتحادیه 
جهانی در جهت جلب آرای آنها برقرار کنیم. 
هرچند که رقبایمان در ای��ن راه هزینه های 
زیادی کرده و می کنند، اما ما هم با وجود نداشتن 

ابزارهای الزم تمام تالشمان را مي کنیم.«

غالمحسین پیروانی

 کارشناس فوتبال

مهرام قصد باختن ندارد
جدال حساس ذوب آهن و شیمیدر

هفته دهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال در گروه دوم عصر سه شنبه آغاز 
شد که طی آن مهرام و جوانان 2020 موفق به گذشتن از سد حریفان خود 
شدند. در نخس��تین دیدار مهرام در دیداری نه چندان سخت به مصاف 
مس کرمان رفت که در نهایت این مسابقه را با نتیجه 86 بر 45 به پایان 
برد و روند موفقیت های بدون باخت خود را ادامه داد تا جایگاهش را در 
صدر جدول این گروه تثبیت کند. در دیگر دیدار سه شنبه نیز تیم جوانان 
2020 برابر نیروی زمینی ته جدولی به برتری 87 بر 48 رس��ید، اما در 
ادامه رقابت های این گروه، عصر امروز دو دیدار برگزار می شود که طی آن 
ذوب آهن با شیمیدر و شهرداری بندرعباس با آینده سازان دیدار می کنند. 
حساس ترین بازی امروز اما جدال تیم دوم و سوم جدول است، دیداری 
که برای ذوبی ها جنب��ه انتقامی دارد، چراکه نماینده بس��کتبال قم در 
مسیر هدف قهرمانی خود برای کسب بردی دیگر مقابل حریف اصفهانی 
به میدان می رود. شیمیدر  اول دی ماه در دور رفت مرحله مقدماتی در 
دیداری حساس و نفسگیر موفق به برتری 84 بر 78 برابر ذوب آهن شد 
و دو امتیاز ارزشمند را به حس��اب خود واریز کرد و حاال ذوبی ها در پي 
انتقام آن شکست هستند تا هم باخت شان را جبران و هم جایگاه خود 
را در رده دوم جدول محکم کنند. هرچند که در این میان نباید از انگیزه 
باالي مردان هاشمي هم به سادگي گذشت، شیمیدر حتماً به دنبال تکرار 

پیروزي یک ماه قبل پا به میدان مسابقه با ذوب آهن مي گذارد.

 درس همدلي بارسا 
به فوتبال باشگاهي ایران

می توان با نادیده گرفتن واقعیت های عیان مقایسه ای نابرابر داشت و از 
مسیر درست دور شد، می توان بدون هیچ قصد و قرضی مشاهده کرد و 
درس گرفت، چراکه الگوبرداری از مسیر منتهی به موفقیتی که دیگران 
پیش تر رفته اند و جواب گرفته اند بدون شک کم  هزینه ترین انتخاب است. 
البته اگر قصدی برای یافتن حقیقت و راهی برای برداشتن مشکالت از سد 

راه وجود داشته باشد.
مساعدت بازیکنان بارس��ا که این روزها بیش از هر تیمی از کرونا ضربه 
خورده  و حتی گفته می ش��ود که در آستانه ورشکس��تگی است، اتفاق 
تأثیرگذاری است که کومان با اشاره به بدهی 1/1 میلیاردی آبی واناری ها از 
همکاری آنها با باشگاه به دلیل مشکالت اقتصادی و همچنین رضایت شان 
برای کاهش دستمزدهای ش��ان برای کم��ک به اقتصاد باش��گاه خبر 
می دهد. مساعدتی که نشان می دهد صداقت باشگاه و شفافیت مالی آن تا 
چه اندازه می تواند در دوران سختی و مشقت، همکاری و درک متقابل را در 
پی داشته باشد که در غیر این صورت بازیکنان بارسا حاضر نبودند در چنین 
شرایطی از حق و حقوق و درصدی از قراردادهای شان بگذرند. رفتار صادقانه 
و حرفه ای که باشگاه بارسا امروز سود آن را با همکاری متقابل بازیکنان خود 

در شرایطی که بدهی های بسیاری را متحمل شده، می برد.
صداقت و شفافیتی که حلقه گم شده فوتبال باشگاهی ایران است که باعث 
می شود در شرایط نابسامان کنونی که کرونا هزینه های بسیاری را به ورزش 
تحمیل کرده، نه فقط شاهد هیچگونه مساعدتی از سوی بازیکنان با باشگاه ها 
نباشیم که اتفاقاتی کامالً عکس را شاهد هستیم، به طوری که ابتدای فصل 
شاهد عقد قراردادهایی نجومی در فوتبال ایران بودیم که در هیچ منطقی 
نمی گنجید و بعد از آن هم با خبرهایي در خصوص افزایش بیشتر قراردادها 
روبه رو شدیم، آن هم تنها به این دلیل که در فوتبال باشگاهی ایران زیر سایه 
عدم نظارت، نه صداقتی وجود دارد و نه شفافیت مالی، به همین دلیل هم 
آنچه در قراردادها قید می شود نه بر اساس اصول یا شرایط موجود که صرفاً 
به واسطه قدرت داللی است که نوشته می شود اصلی ترین دلیل این اتفاقات 
تأسف بار، خصوصی نبودن فوتبال باشگاهی ایران است و بهره برداری بی قید 
و شرط از بیت المال. حال آنکه در باش��گاه هایی چون بارسا که به صورت 
خصوصی اداره می ش��وند، قراردادها از جیب مردم )بیت المال( پرداخت 
نمی شود که امضا کننده های آن حاتم طائی شوند و بازیکنان هم هرگز برای 
دریافت حق و حقوق خود راه شکایت را در پیش نمي گیرند که در روزهای 

سخت به جای همراه بودن مقابل باشگاه قرار گیرند.
بدون شک امروز نمی توان گامی تأثیرگذار در زمینه خصوصی شدن فوتبال 
باشگاهی ایران برداشت که اگر  می شد، پرسپولیس و استقالل سال ها در 
صف خارج شدن از حقوق بگیران بیت المال نبودند، اما می توان با نظارت بر 
عملکرد مدیران که عقد قراردادهای اصولی و پرداخت به موقع حق و حقوق 
بازیکنان را به دنبال دارد، صداقت و شفافیت مالی را به بهترین نحو ممکن 
به اجرا درآورد تا در شرایط سخت، بازیکنان و مربیان تیم های ایرانی نیز 
مانند آبی واناری پوشان با درک شرایط، سختی ها و بدهی ها حاضر به کوتاه 
آمدن از حق و حقوق خود شوند. البته به شرط آنکه بدهی ها و مشکالت 
باشگاه های ایرانی به واسطه داللی ها و بی کفایتی مدیران ناکارآمد و ناالیق 
و زیاده خواهي هاي بازیکنان و مربیاني نباش��د که با ب��ه بیراهه رفتن بر 
مشکالت و بدهی ها انباشته اند که در این صورت نه تنها نمی توان انتظاری 
برای مساعدت داشت که همچنان باید شاهد رفتارهاي زیاده خواهانه بود. 
تفکری تأسف بار و اشتباه که حاصل سلسله رفتارها و مدیریت اشتباهی 
است که امروز به بدترین شکل ممکن خود را به معرض نمایش گذاشته 
و تا قبل از حل کردن مشکل از ریشه که همان نظارت درست بر عملکرد 
مدیران است و نشاندن افراد دلسوز و کاربلد در رأس کار، نمی توان قدمی 

مؤثر در مسیر حل این معضل برداشت.
آنچه امروز همدلی بازیکنان بارسا را بر سر زبان  انداخته قبل از مساعدت 
بازیکنان این تیم به صداقت و شفافیت مالی مدیران این باشگاه برمی گردد 
که چون آینه انعکاس خوبی داشته و این می تواند درسی تأثیرگذار باشد 
و تجربه ای گرانبها، البته اگر نیتی برای درس گرفتن و استفاده کردن از 

تجربیات امتحان پس داده دیگران باشد!


