
در حالی مدیرعامل 
سعيد احمديان

   گزارش
استقالل دیروز در 
جلس�ه با دبیر، از 
اعالم آمادگی این باشگاه برای حضور در لیگ 
کش�تی خبر داد که تیمداری سرخابی ها در 
رش�ته های غیرفوتبالی با توجه به مشکالت 
مالی، تنها با حاشیه و جنجال همراه بوده است.
اگر اوایل دهه 90 پرسپولیس��ی ها با مدیرعامل 
نظامی ش��ان محم��د رویانی��ان، تیم��داری در 
رش��ته هایی غیر از فوتبال را در برنامه های شان 
قرار داده بودن��د و با گرفتن عکس ی��ادگاری با 
احسان حدادی و بهداد س��لیمی قصد داشتند 
خودشان را در بین منهای فوتبالی ها عزیز کنند، 
این روزها شاهد نسخه اس��تقاللی رویانیان در 
پرسپولیس هستیم، احمد سعادتمند با وعده های 
فراوان از جذب اسپانس��ر پفک آبی و تیمداری 
استقالل در رشته های دیگر می خواهد در صدر 

اخبار باشد. 
   بمب های منهای فوتبالی

سال 90 بود که محمد رویانیان از ستاد حمل و 
نقل سوخت از خیابان مطهری به خیایان سئول 
و باش��گاه پرسپولیس اسباب کش��ی و به عنوان 
مدیرعامل پرسپولیس کارش را آغاز کرد. عالوه 
بر حاش��یه های مدیریتی رویانیان و باب کردن 
قراردادهای میلیاردی در فوتبال، برنامه هایش 
برای حضور پرسپولیس در رش��ته های منهای 
فوتبالی هم کم جنجال نداشت. با حضور رویانیان 
بود که تیمداری پرسپولیس در رشته های دیگر 
به صورت جدی پیگیری شد. او در مرداد سال 91 

در این باره گفته بود: »حمایت از تیم ملی یکی 
از وظایف باشگاه هاس��ت. در این راستا چنانچه 
مس��ئوالن صالح بدانند ما آمادگی خود را برای 
تیمداری در یکی از رشته های مدال آور المپیک 
اعالم می کنیم. برهمین اساس بررسی های الزم 
صورت خواهد گرفت تا ورود پرسپولیس به یکی 
از رش��ته های تکواندو، دوومیدانی، کشتی آزاد، 
کش��تی فرنگی یا وزنه برداری طب��ق یک طرح 
مطالعاتی و ب��ا در نظر گرفتن تم��ام جوانب امر 

تحقق پیدا کند.«
همان طور ک��ه رویانی��ان در فوتبال ب��ه دنبال 
نام های بزرگ و بمب ترکاندن و کم کردن روی 
علی فتح اهلل زاده همتایش در اس��تقالل بود در 
رشته های غیرفوتبالی هم باشگاه پرسپولیس در 
زمان رویانیان سراغ نام های بزرگ رفت، به طوري 
که احسان حدادی به تیم دوومیدانی پرسپولیس 
پیوست و بهداد سلیمی هم عضو تیم وزنه برداری 
پرسپولیس ش��د. بعدها پس از رفتن رویانیان، 
پرس��پولیس وارد حوزه تیمداری در رشته هایی 
مانند کش��تی، ش��طرنج و واترپلو هم شد. البته 
در برخی رش��ته ها حضور پرس��پولیس تنها به 
یک فصل بیشتر نرس��ید. این فعالیت ها چندان 
هم بدون موفقیت نب��ود و نمون��ه آن قهرمانی 
پرس��پولیس در لیگ نیمه تمام واترپلو به دلیل 

کرونا بود که اوایل مرداد امسال اعالم شد.
با این حال فعالیت پرس��پولیس در رش��ته های 
غیر فوتبال��ی بدهی های زیادی را روی دس��ت 
این باشگاه گذاش��ت، طوری که سال 93 برخی 
از طلبکاران تیم کشتی پرسپولیس حکم توقیف 

اموال باش��گاه را گرفتند. عالوه بر این بازیکنان 
تیم شطرنج پرسپولیس که با چهره های نامداری 
مانند احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو و آرین 
غالمی سال گذش��ته به مقام س��وم لیگ ایران 
رسیدند تا امروز هیچ دریافتی نداشته اند، طوری 
که اردیبهشت امسال سرمربی تیم ملی شطرنج 
بانوان ایران که هدایت تیم بانوان پرسپولیس را 
برعهده داش��ت، گفته بود: »قرارداد ما با باشگاه 
پرسپولیس برای حضور در لیگ شطرنج به اندازه 

کاغذپاره ارزش داشت.«
   نسخه استقاللی رویانیان

با وجود چنین مصائبی که تیمداری سرخابی ها 
در رشته های غیرفوتبالی داشته است، از ابتدای 
امسال شنیده هایی از تیمداری باشگاه استقالل 
در رشته های مختلف به گوش می رسد و احمد 
سعادتمند گویا می خواهد جا پای محمد رویانیان 
بگذارد. البته باشگاه استقالل در سال های اخیر 
تجربه حضور در لیگ ش��طرنج را دارد، اما گویا 
با آمدن س��عادتمند، او قصد دارد اس��تقالل در 

رشته های بیشتری تیمداری کند. 
ابتدا صحب��ت از حضور تیم اس��تقالل در لیگ 
والیبال ب��ا هدایت مصطفی کارخان��ه بود که به 
سرانجام نرسید. فوتسال هم دیگر رشته ای بود 
که اس��تقاللی ها برای حضور در آن ابراز تمایل 
کردند و حتی صحبت از حضور وحید شمسایی 
در استقالل به میان آمد. البته این خبر با تکذیب 
شمسایی روبه رو شد، اما فوتس��الی ها از حضور 
استقالل در لیگ حمایت کردند. حضور در لیگ 
بسکتبال بانوان هم دیگر وعده سعادتمند است. 

گویا سعادتمند به فریده ش��جاعی، نایب رئیس 
بانوان فدراس��یون بسکتبال و همس��ر مرحوم 
پورحیدری این وعده را داده، اما عملی شدن آن با 

توجه به شنیده ها، بعید به نظر می رسد.
در تازه ترین وعده هم دیروز سعادتمند در جلسه 
با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی از حضور 
استقالل در لیگ کشتی خبر داده و حتی برخی 
س��ایت های خبری نیز دی��روز خب��ر دادند که 
استقاللی ها با رضا یزدانی، قهرمان سابق کشتی 
آزاد جهان، مشهور به پلنگ جویبار مذاکراتی را 

برای قبول هدایت تیم خود انجام داده اند.
احمد سعادتمند که دیروز از دفتر باشگاه استقالل 
در ش��مال غرب تهران خودش را ب��ه مجموعه 
ورزش��ی آزادی در غرب تهران رسانده بود، پس 
از جلسه با علیرضا دبیر گفت: »باشگاه استقالل 
خواهان تیمداری در رشته های غیرفوتبالی است و 
در گام اول به جهت اینکه رشته کشتی ورزش ملی 
ما محسوب می شود، بنا داریم در لیگ برتر کشتی 
آزاد ش��رکت کنیم.« در حالی استقاللی ها برای 
تیمداری در رشته های غیرفوتبالی دست شان را 
باال برده اند که نگاهی به فعالیت سرخابی ها تنها 
در یک دهه گذشته نشان می دهد که نه تنها این 
تصمیم برای آنها خیری نداشته، بلکه دردسرهای 
فراوانی هم داشته است، به خصوص که مدیرعامل 
استقالل در شرایطی از حضور آبی ها در رشته های 
منهای فوتبالی صحبت می کند که بودجه باشگاه 
برای اداره تیم فوتبال هم کفاف نمی دهد و کوهی 
از بدهی های داخلی و خارجی، وضعیت س��خت 

مالی را برای استقاللی ها رقم زده است.
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فريدون حسن

 فرزندان بيرانوند
 به جاي پدر مدال گرفتند

بدون هیچ شکي علیرضا بیرانوند نقش بسزایي در کسب چهارمین قهرماني 
پرسپولیس در لیگ برتر داشت. گلر ملي پوش سرخ ها قبل از برپایي جشن 
قهرماني براي پیوستن به دآنتروپ راهي بلژیک و لژیونر شد، اما اتفاقي که 
در جریان جشن قهرماني افتاد و طي آن نامي از او برده نشد باعث دلخوري 
بیرانوند و عکس العمل و اعتراض او به این بي توجهي شد، به خصوص اینکه 
در جریان جشن و هنگام اعالم نام بازیکنان نام استوکس، بازیکن اخراجي 
خوانده شد، اما خبري از نام بیرانوند نبود. اتفاقي که پرسپولیسي ها سعي 
کردند هر طور شده آن را جبران کنند. به همین خاطر با هماهنگی صورت 
گرفته توس��ط یحیی گل محمدی و افش��ین پیروانی از فرزندان علیرضا 
بیرانوند برای حضور در تمرین دعوت به عمل آمد و به این ش��کل مدال 

قهرمانی این فصل به نیابت از بیرانوند به آنها اهدا شد.

از این وضعيت خسته شدیم

پرداخت آنالین جوایز بنا و غالم محمدی
مراس��م تقدیر از      خبر
برترین های سال 
۲019کشتی آسیا چهارشنبه به صورت آنالین و 
با حضور دولت تورلیخانوف، رئیس شورای کشتی 
آسیا برگزار شد. در این مراسم محمد بنا و غالم 
محمدی، سرمربیان تیم های کشتی فرنگی و آزاد 
ایران نیز که با توجه به عملک��رد تیم های ملی 
کشورمان در رقابت های آسیایی و جهانی و کسب 
س��همیه های المپیک به عنوان بهترین مربیان 
آس��یا انتخاب ش��ده بودند با حضور در س��الن 

کنفرانس خانه کشتی به همراه ابراهیم مهربان و 
بهروز حضرتی پور به ص��ورت اینترنتی در این 
مراسم ش��رکت کردند و جوایز دالری خود را از 
دبیر و سوریان، رئیس و نایب رئیس فدراسیون 
گرفتند. بر اس��اس توافقات ص��ورت گرفته و با 
توجه به شرایط خاص به وجود آمده، مبلغ ۶ هزار 
دالر جایزه مربیان برتر از سوی فدراسیون کشتی 
به سرمربیان تیم های ملی اهدا شد تا در آینده و 
به نحو مقتضی در مورد تسویه این مبلغ با شورای 

کشتی آسیا اقدام شود.

س��ال 95 ب��ود ک��ه اس��حاق 
دنيا حيدري
   بازتاب

جهانگیری، مع��اون اول رئیس  
جمهور از ابالغ آیین نامه اجرایی 
جذب و استخدام قهرمانان مش��مول قانون سرباز قهرمان که به 
تصویب هیئت وزیران رسیده بود خبر داد. مناف هاشمی، معاون 
مالی وزارت ورزش هم مدعی ش��د که سه س��ال طول کشید تا 
توانستیم تأیید دولت را در مورد استخدام ورزشکاران قهرمان و 
مدال آور بگیریم. با وجود این و به رغم گذشت چهار سال هنوز این 
داستان به سرانجام نرسیده و ورزشکاران از عملی نشدن این وعده 
گالیه دارند. افش��ین نوروزی، کاپیتان تیم  ملی تنیس روی میز 
می گوید تنها ورزشکاران چند رشته هستند که از این دست مزایا 
استفاده می کنند و بقیه رشته ها سهمی ندارند: »باید این دیدگاه 
تغییر کند. خود من 30 سال در تنیس روی میز فعالیت کردم، اما 
به هرحال این رش��ته مدال آور در المپیک نیس��ت. هرچند که 
مدال آوران رش��ته های خاص هم که این قانون شامل حال شان 

می شود هنوز دست شان به جایی نرسیده است، چراکه وقتی وزارت 
خودش قهرمانانش را راه نمی دهد و به دنبال استخدام قهرمانان در 
سازمان های دیگر است، دیگر چه انتظاری می توان داشت، یعنی 
رشته های ما باید از قهرمانان خود محروم شوند؟ چه اشکالی دارد 
اجازه دهند وارد مجمع شوند و از اعضای تصمیم گیرنده آن باشند؟ 
وقتی کسی را با سه سال و نیم مدیریت در فدراسیون ردصالحیت 

می کنند، دیگر چه مي توان گفت! 
کدام اداره کل یا فدراسیون به ورزشکار پست مدیریتی داده  اند که 
سابقه مدیریتی داشته باشد؟ امیدوارم یک اتفاقی بیفتد و حتی اگر 
در این دولت هم نشد در دولت بعدی پیگیری می کنیم. البته همه 
مسائل را که نباید خود ورزشکاران پیگیری کنند، اصلی ترین بند 
آیین نامه فدراسیون ها همین بند است که اجازه نمی دهد قهرمانان 
وارد شوند و حتماً باید اصالح شود.« مسئله اصلی اینجاست که 
وعده های داده شده آقایان باید ضمانت اجرایی داشته باشد که ندارد 

و در این میان طبیعي است که هیچ اعتراضي هم شنیده نشود.

گله کاپیتان پینگ پنگ از عملی نشدن وعده ها
 وزارت خودش قهرمانان را 

استخدام نمی کند

جيب خالی، پز عالی!
نگاهی به فعالیت استقالل و پرسپولیس در رشته های غیرفوتبالی به بهانه اعالم آمادگی آبی ها برای حضور در لیگ کشتی

دیدارهاي تيم ملي یکسال عقب افتاد 
فیفا و اي اف سي دیدارهای انتخابی جام جهانی قطر و جام ملت های ۲0۲3 
را تا سال ۲0۲1 به تعویق انداختند. به نقل از فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفتند برای رعایت مسائل بهداشتی 
و به منظور حفظ سالمتی بازیکنان و عوامل اجرایی مسابقات فوتبال در راه 
مقابله با گسترش بیماری کرونا، دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر 
و جام ملت های ۲0۲3 را تا سال ۲0۲1 به تعویق بیندازند. فیفا تأکید کرده 
که تاریخ دقیق این مسابقات متعاقباً اعالم خواهد شد. پیش از این قرار 
بود این مسابقات در ماه های مهر و آبان )اکتبر و نوامبر( ۲0۲0 برگزار شود. 
مطابق برنامه قبلي قرار بود تیم ملي فوتبال کشورمان در روزهاي 17 و ۲۲ 
مهر به ترتیب مقابل تیم هاي هنگ کنگ و کامبوج قرار گیرد و در روزهاي 

۲۲ و ۲7 آبان نیز به مصاف تیم هاي بحرین و عراق برود.
الزم به ذکر است، تیم ملي کشورمان در پایان مرحله رفت مسابقات انتخابي 
جام جهاني قطر با دو پیروزي و دو شکست و کسب شش امتیاز پایین تر از 
تیم هاي عراق و بحرین در رتبه سوم جدول رده بندي گروه سوم قرار دارد و 

کار بسیار سختي براي صعود از این گروه در پیش خواهد داشت.

شیوا نوروزی

 دربي 93، منهاي اخالق
 مهم تر از عزاي حسيني!

تفاوت هاي فوتبال ایران ب��ا فوتبال جهان را از خیل��ي جهات مي توان 
بررس��ي کرد. البته تأس��ف خورد بابت آنچه در فوتبال ایران به اس��م 
حرفه اي گري رخ مي دهد، اما کوچک ترین نشانه هایي از آن در فوتبال به 
واقع حرفه اي دنیا وجود ندارد. نمونه اش همین اتفاقات و تنش هاي 48 
ساعت گذشته در خصوص دربي جام حذفي است، دیداري که مي توان 
برگزاري آن را از دو جهت مورد نقد و بررسي قرار داد؛ اول به لحاظ نوع 
برخوردهاي طرفین قبل از مسابقه و تأثیر آن بر رفتار هواداران و حتي 

خود مسابقه و دوم انتخاب زمان نامناسب براي برگزاري دیدار دو تیم.
اما از دی��دگاه اول؛ از لحظه اي که قرعه بازي مرحل��ه نیمه نهایي بین 
پرسپولیس و استقالل بیرون آمده، شاهد حمالت وحشتناک مسئوالن 
دو تیم علی��ه یکدیگر هس��تیم و کار به جایي رس��یده ک��ه پاي مثاًل 
پیشکسوتان دو تیم هم براي به رگبار بستن یکدیگر با اراجیف، توهین و 
تهمت هاي بي سابقه به میدان باز شده است. این فقط یکي از تفاوت هاي 
فوتبال مثالً حرفه اي ما با فوتبال روز دنیاست. در فوتبال جهان فاکتوري 
به نام »احترام ب��ه حریف « وجود دارد؛ چه قبل از مس��ابقه، چه حین 
مسابقه و چه بعد از آن. فاکتوري که هیچ وقت در فوتبال بي در و پیکر و 

سراسر فاسد ایران وجود نداشته است.
امروز و در ش��رایطي که بی��ش از 10 روز به زمان برگ��زاري این بازي 
باقیمانده است، چنگ و دندان نشان دادن هاي مسئوالن و پیشکسوتان 
ریز و درشت دو تیم به طور حتم کار را به جایي خواهد رساند که هواداران 
هم حسابي از شرمندگي هم درآیند و ناگفته پیداست که تأثیر این همه 
تنش و حاش��یه بر بازي به ش��کلي خواهد بود که دو دسته گالدیاتور 
به جان هم بیفتند و ب��ه تنها چیزي هم که فکر نکنند فوتبال باش��د، 
به خصوص اینکه این بازي باید یک برنده داشته باشد و خبري از تساوي 
نیست. در این میان طبیعي است که وقتي مسئوالن و بزرگ ترهاي دو 
تیم و باشگاه اینگونه از خجالت هم درمي آیند از هواداران به خصوص 
قشر جوان و نوجوان نباید زیاد توقع داشت. پس باید منتظر تنش هاي 
بیشتر در روزهاي آینده و حتي زمان بازي خصوصاً در خارج از ورزشگاه 
و سطح شهر باشیم. تنش هایي بین هواداران محروم از تماشاي مسابقه 
که تحت تأثیر حاشیه هاي این روزها حتماً عکس العمل هاي نامناسبي 

نشان خواهند داد. 
خب چنین مس��ابقه اي با چنین حال و هوایي قرار است شامگاه پنجم 
شهریورماه برگزار شود، یعني درست در ش��ب هفتم ماه محرم. سؤالي 
که به عنوان نقد انتخاب این زمان نامناسب براي دربي از سوي سازمان 
لیگ مطرح مي شود، این است که این بار که پاي فیفا و اي  اف سي در میان 
نیست، چرا چنین زماني براي برگزاري این مسابقه انتخاب شده است؟ 

چند سالي مي شود که به سبب برنامه ریزي هاي کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و فیفا مجبوریم در برخي ایام خاص بازي برگزار کنیم مانند شب 
تاسوعا یا شب قدر و هر بار هم  آقایان مس��ئول به بهانه برنامه ریزهاي 
خارجي و عدم توانای��ي در بره��م زدن برنامه، زیر بار انجام مس��ابقه 
رفته اند، اما اینکه دیگر دست خودمان است. پس چه توجیهي مي توان 
براي برگزاري مسابقه اي که با توجه به شرایط و حاشیه هاي به وجود 
آمده، معلوم اس��ت به لحاظ فني هیچ چیزي ندارد و سراسر درگیري، 
فحاشي و بي اخالقي خواهد بود، آورد آن هم در شب هاي دهه اول ماه 
محرم. در شب هایي که مساجد، هیئت ها و تکایا با توجه به لزوم رعایت 
پروتکل هاي بهداش��تي از برپایي مراسم ماتم و عزاي حسیني محروم 
هس��تند، اما در یک اقدام کاماًل مس��ئله دار دربي برگزار مي شود تا با 
اتفاقات آن چه در زمان برگزاري و چه بعد از آن، حرمت شب هاي ماه 

محرم شکسته شود.
آنچه به نظر مي رس��د این است که مسئوالن س��ازمان لیگ تنها براي 
رفع تکلیف خود چنین برنامه ری��زي بي تدبیرانه اي را انجام داده اند و 
کوچک ترین توجهي هم بابت تبع��ات آن نکرده اند. دربي 93 یک 
دربي خاص خواهد بود. البته اشتباه نکنید تفاوتي با اکثر قریب 
به اتفاق دربي ها به لحاظ تلف ش��دن 90 دقیقه وقت نخواهد 
داش��ت، اما از این نظر خاص خواهد بود ک��ه اخالق در آن از 
همین حاال به نقطه صفر رسیده و باید نگران حفظ ارزش ها 
و حرمت هاي عزاي سرور و ساالر شهیدان بابت برگزاري این 
دربي بود. فراموش نکنیم که در این ایام عزاداري را به بهانه 

کرونا تعطیل کرده ایم، اما دربي را نه!

 بارسا-  بایرن؛ حساس ترین دیدار یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان فردا شب برگزار می شود

مرگ و زندگی بزرگان در ليسبون
بارسلونا و بایرن مونیخ حساس ترین دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان را برگزار می کنند. مسابقات این مرحله در شرایطی با انجام دو 
دیدار دیگر امشب و فردا شب پیگیری می شود که یکی از غول های اروپا از 
گردونه رقابت ها کنار می رود. بنا بر تصمیم یوفا تمامی بازی های این مرحله 

به صورت تک حذفی و در شهر لیسبون پرتغال برگزار خواهد شد.
    

الیپزی��ش – اتلتیکومادرید امش��ب دومین بازی این مرحل��ه را برگزار 
می کنند. کمتر کسی پیش بینی می کرد الیپزیش تا این اندازه موفق عمل 
کند و خودش را در بین هشت تیم برتر قاره جاي دهد. با این حال برخالف 
تصور همه تیم سوم بوندس لیگا بهتر از خیلی های دیگر کار کرد تا جایی 
که با صعود به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان موفقیت بزرگی در تاریخ 
باشگاه ثبت شد. این تیم در حضور لیون و بنفیکا توانست به عنوان تیم 
اول از گروهش به دور حذفی صعود کند و بعد از آن هم تاتنهام مورینیو را 
در مجموع با چهار گل از پیش رو برداشت تا با حذف اسپرزها دیگر حرف 
و حدیثی در خصوص عملکرد درخش��ان الیپزیش باق��ی نماند. یولیان 
ناگلزمان، سرمربی خوشفکر نقش اصلی را در درخشش شاگردانش داشته 
است. او که برای اولین بار حضور در یک چهارم نهایی اروپا به عنوان سرمربی 

را تجربه می کند رؤیای حذف اتلتیکو را در سر دارد. 
با وجود این غلبه بر تیم سیمئونه کار آسانی نیست. راه راه پوشان اتلتیکو 
این ش��انس را دارند تا با حذف شگفتی س��از این فصل به راه شان ادامه 
دهند و حتی به فینال نیز برسند. تیم سیمئونه در یکی از سخت ترین 
گروه ها قرار داشت و بعد از یووه مدعی در رده دوم قرار گرفت. هرچند 
که یوونتوس با در اختیار داشتن رونالدو نتوانست از مرحله یک هشتم 
باالتر بیاید، ولی اتلتیکو با قدرت به کارش ادامه داد. آنها حتی در مصاف 
با لیورپول طوفانی نیز کوتاه نیامدند و در نهایت کلوپ و تیمش را کنار 
زدند. اتلتیکو بعد از ۲3 س��ال در اروپا عملکردی بهتر از همشهری اش 

داشته و حذف الیپزیش تنها خواسته سرمربی از بازیکنانش است. 
    

دوئل اصلی میان بارس��لونا و بایرن مونیخ اس��ت. جمعه شب ورزشگاه 
دالوژ میزبان یک فینال زودهنگام خواهد بود. هر دو تیم تجربه بازی در 
ورزشگاه اختصاصی بنفیکا را دارند. آبی و اناری ها روزهای سختی را پشت 
سر گذاشته اند و نتیجه این بازی در تحوالت آینده این تیم نقش مهمی 
دارد. ناکامی در فتح اللیگا اصلی ترین انتقاد وارده به کیکه ستین است. 
سرمربی فعلی تا همین اواخر در آستانه اخراج قرار داشت و کاپیتان هم 
از برکناری او حمایت کرده بود. منتها ستین با حمایت باشگاه همچنان 
سکان هدایت تیم را به دست دارد. کاالتان ها برای صعود به یک چهارم 
ناپولی را مغلوب کردند و حاال باید رودرروی یکی از بهترین های دنیا قرار 
بگیرند. رفع مصدومیت لیونل مسی بهترین اتفاق برای آبی و اناری هاست. 
بار اصلی گلزنی به دوش این بازیکن است و او در بازی فردا هم برای باز 
کردن دروازه نویر تالش می کند. سرمربی بارسا تقابل با باواریایی ها را 

سخت توصیف کرده است. 
یکی از حساسیت های این دیدار تقابل دروازه بانان دو تیم است؛ گلرهای 
اول بایرن و بارسا آلمانی هستند و کلین شیت در این بازی افتخاری بزرگ 
برای شان به حساب می آید. هم مانوئل نویر )بایرن( و هم ترشتگن )بارسا( 
مدعی قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی آلمان هستند، به همین دلیل 
نبرد بارسا - بایرن از اهمیت باالیی برخوردار است. قهرمان بوندس لیگا قطعاً 
برای غلبه بر حریف اسپانیایی بی گدار به آب نمی زند. بایرن برای رسیدن 
به این مرحله چلس��ی را تحقیر کرد. هانس��ی فلیک در این فصل تیمی 
رؤیایی ساخته و عبور از سد بارسا یک بار دیگر این واقعیت را نشان می دهد. 
لواندوفسکی بهترین گلزن مونیخی هاست. با این حال به هم تیمی هایش 
هش��دار داده که به هیچ وجه بارسا و به ویژه مس��ی را دست کم نگیرند. 
رومنیگه، رئیس باشگاه آلمانی با تمجید از لیونل مسی گفته است: »برای 
مسی احترام زیادی قائل هستم و بازیکن دیگری در دنیا توانایی های این 
بازیکن را ندارد. مسی به تنهایی می تواند سرنوشت یک مسابقه را رقم بزند 
و در دیدار این هفته مقابل ناپولی او یک بار دیگر این موضوع را ثابت کرد. اگر 
بتوانید با کارهای تاکتیکی بازیکنی مانند لیونل مسی را از جریان مسابقه 
خارج کنید آنگاه در شرایط خوبی قرار خواهید گرفت. ضمن اینکه تیم ملی 

آلمان باید خوشحال باشد که چنین دروازه بان هایی را در اختیار دارد.«

 آسيب تيمداری بی برنامه سرخابی ها
 به رشته های غيرفوتبالی

فلسفه باش��گاهداری این است که باشگاه 
حداقل در پنج رش��ته مختلف ورزش��ی 
فعالیت داشته باشد. این یکی از مالک های 
صدور پروانه باشگاهی است و سال هاست 
که سرخابی ها برخالف پروانه باشگاهی شان 
عمل می کنند. اینکه باید در سایر رشته ها 
غی��ر از فوتب��ال تیم��داری کنن��د ذات 
باشگاهداری محسوب می شود. با این حال 
یک نگرانی مهم وج��ود دارد و آن افزایش 
هزینه هاست. باشگاهی که در پرداخت هزینه های جاری مشکالت زیادی 
دارد، آیا باید هزینه هایش را کاهش دهد یا افزایش؟! البته این مس��ئله 
بستگی به برنامه آنها دارد؛ یکی از چالش های همیشگی فوتبال ما نداشتن 
برنامه است. هر چقدر کارشناسان روی این موضوع تأکید می کنند، توجه 
کمتری به آن می شود. باالخره هر باشگاهی باید یک برنامه شفاف ارائه 
دهد، به ویژه حاال که بحث خصوصی سازی نیز مطرح شده است. یکی از 
آیتم های اصلی خصوصی شدن ارائه برنامه است. اگر باشگاه ها تیمداری 
در رشته های مختلف را در برنامه شان گنجانده باشند ایرادی ندارد، ولی 
اگر این موضوع نیز فقط ش��عاری و برای تهییج افکار عمومی باشد قطعاً 
برای شان مضر خواهد بود. قباًل هم این اتفاق افتاده و هزینه های شان را 
نپرداخته اند. چند سال پیش پرسپولیس در رشته کشتی و استقالل در 
فوتسال و والیبال بانوان تیم داش��تند که در نهایت به مشکل اقتصادی 
خوردند. توسعه ورزش وظیفه باشگاه هاست، منتها باید اول از همه تأمین 
اعتبار شود. اگر این موارد در برنامه باشگاه ها گنجانده نشود برای مدیریت 
بعدی دردسرهای زیادی در پی خواهد داشت. متأسفانه ورود بی برنامه 
س��رخابی ها به رش��ته های دیگر تبعات زیادی دارد. آنها هزینه ها را باال 
می برند، اما فضا را خالی می کنند و آنها که قباًل در این رشته ها تیمداری 
می کردند نیز به مش��کل می خورند، چراکه بقیه را متوقع کرده ایم و این 
بد ترین آسیب ممکن به رشته هاست. تیم هایی که با هزینه کم کار را پیش 
می بردند قطعاً قادر به ادامه تیمداری نخواهند بود. در واقع نه تنها سودی 

به حال آن رشته خاص ندارد، بلکه آسیب و ضرر هم می بیند.

کاظم اوليايی

مدیرعامل سابق استقالل

بالتکلیفی در خصوص شروع دوباره تمرینات و مسابقات بسیاری از 
شميم رضوان

   چهره
ورزش��کاران را به تنگ آورده اس��ت. در همین راس��تا محمد رهبر، 

ملی پوش س��ابر ایران با گله از ش��رایط 
موجود می گوید از وضعیت بالتکلیفی خسته شده ایم: »تنها کاری که 
انجام می دهم، این است که در خانه یا پارکینگ منزل تمرینات خود 
را پیگیری کنم. متأسفانه پس از چند ماه هنوز موفق به تمرین در 
سالن نشده ایم و از وضعیت بالتکلیفی خس��ته شده ایم. امیدوارم 
زودتر به اردوها برگردیم. خیلی دلتنگ مسابقات هستیم. تا جایی 
که می دان��م رقیبانم کم و بی��ش تمرینات خودش��ان را پیگیری 

می کنند. البته ما هم برنامه های تمرینی خودمان را از 
فدراسیون و مربیان می گیریم و طبق آن تمرین 

می کنیم.  اما متأسفانه باید قبول کرد تمرین 
حضوری خیلی متفاوت از تمرین در منزل یا 
حتی پارکینگ خانه است. از طرف دیگر در 
این شرایط واقعاً مشخص نیست که آیا 

مسئوالن می توانند مجوزهای الزم را 
برای برگزاری لی��گ بگیرند یا 

خی��ر. ای��ن ش��رایط وضعی��ت 
شمشیربازان را به مخاطره انداخته 

و دانش��گاه آزاد هم ی��ک ریال بابت 
فصل گذشته به ما پولی نداده است. با این 

شرایط مشخص نیست که ما چطور باید از پس 
مشکالت مالی برآییم.«


