
نتايج رقم خورده 
سعيد احمديان 

   گزارش
در هفته بيست و 
نهم لي�گ برتر 
فوتبال سبب شد با وجود سقوط شاهين بوشهر، 
تکليف دو سهميه آسيا و ديگر تيم سقوط کننده 

به هفته آخر کشيده شود.
حال و هواي فوتبال در روزهاي داغ تابستان داغ تر از 
هميشه است. شنبه شب بازي هاي هفته بيست و نهم 
برگزار شد تا يک هفته ديگر پرونده ليگ برتر بسته 
شود، رقابت هايي که قهرماني زودهنگام پرسپوليس 
هم نتوانس��ت هيجان و جذابيت هايش را کم کند، 
به طوري که در فاصله يک هفته ت��ا پايان بازي ها، 
حساسيت ها بر سر آسيايي شدن يا سقوط به دسته 

اول به اوج خود رسيده است.
  4 صندلي آسيايي براي 2 تيم!

براي اينکه بدانيد چه تيم هايي سهميه آسيا را مي گيرند 
تا هفته پاياني بايد صبر کنيد. هرچند پرس��پوليس 
با قهرماني و قرار گرفتن در رده اول، اولين س��هميه 
آس��يا را به نام خودش ثبت کرد، اما با نتايجي که در 
هفته بيست و نهم به دست آمد، تکليف تيم هاي دوم 
و سوم جدول که آسيايي مي شوند همچنان نامشخص 
است.  استقالل، تراکتور، سپاهان و فوالد چهار تيمي 
هستند که از بين  آنها تنها دو تيم در پايان هفته آخر 
ليگ سهميه آسيا را کسب خواهند کرد تا جنگ اين 
چهار تيم براي رسيدن به دو س��هميه باقي مانده به 
دقيقه 90 بکشد. استقالل با 50 امتياز و تفاضل گل 
21، تراکتور با 50 امتياز و تفاضل گل 9، سپاهان با 48 
امتياز و تفاضل گل 17 و فوالد با 48 امتياز و تفاضل گل 
هشت، تيم هاي دوم تا پنجم جدول رده بندي ليگ برتر 
در پايان هفته بيست و نهم هستند که شانس آسيايي 

شدن را براي خود تا هفته آخر حفظ کرده اند.
در جمع تيم هاي باالي جدولي براي کسب سهميه، 
تراکتور و سپاهان دو تيمي بودند که در هفته بيست 
و نهم توانستند با برد مقابل حريفان شان، اميد خود 
را براي آسيايي شدن زنده کنند. تراکتور پس از سه 
مساوي متوالي در سه بازي اخير، سرانجام در هفته 
بيست و نهم توانست طلسم تساوي هايش را بکشند 
و ماشين س��ازي را 2 بر يک شکس��ت دهد. با اين 
پيروزي تراکتور 50 امتيازي شد تا در حساس ترين 
هفته ها بتواند شانس آسيايي شدنش را باال ببرد و 

فرصت سوزي هاي هفته هاي قبلي را تکرار نکند. 
هفته بيست و نهم براي سپاهان هم خوش يمن بود 
و زردپوشان اصفهاني که تصور مي شد ديگر شانس 
کمي براي آس��يايي ش��دن دارند دوباره به زمين 
جنگ براي کسب سهميه برگشته اند. آنها پس از دو 
شکست متوالي در ليگ و يک باخت در جام حذفي 
که به جدايي امي��ر قلعه نويي ختم ش��د، در هفته 
بيست و نهم با هدايت تکس��يرا، مربي برزيلي شان 
مقابل ش��هرخودور به ميدان رفتند و توانستند در 
ورزش��گاه نقش جهان به پيروزي 2 بر صفر برسند 
و نوار باخت هاي ش��ان را قطع کنند. سپاهان با اين 
پيروزي 48 امتيازي ش��د و با توجه به تفاضل گل 
بهتر نسبت به فوالد در رده چهارم قرار گرفت. حاال 

س��پاهاني ها که جام حذفي را هم از دست داده اند، 
براي آسيايي شدن چش��م انتظار لغزش استقالل و 

تراکتور دو تيم بااليي شان هستند.
برخالف تراکتور و س��پاهان که در هفته بيست و نهم 
توانستند با کس��ب س��ه امتياز همچنان به آسيايي 
شدن اميدوار بمانند، استقالل و فوالد با تساوي مقابل 
تيم هاي رقيب  فرصت سوزي کردند تا همه چيز براي 
کسب سهميه آنها به هفته آخر کشيده شود. استقالل 
برابر پيکان به تساوي يک – يک رضايت داد تا دومين 
مساوي متوالي اش را کسب کرده باش��د. آبي ها با به 
دست آوردن تنها يک امتياز، 50 امتيازي شدند و تنها 
به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور در رده دوم 
جدول قرار گرفته اند. البته آسيايي شدن استقالل در 
اختيار خودش است و آنها با برد هفته آخر مقابل شاهين 
شهرداري بوشهر که سقوط کرده بدون توجه به ساير 
نتايج مي توانند سهميه آسيا را در دست شان داشته 
باشند. ش��اگردان مجيدي در جام حذفي با توجه به 

صعود به نيمه نهايي هم شانس آسيايي شدن دارند.
فوالد هم با جواد نکونام برخالف چند هفته پيش که 
خوب نتيجه مي گرفت در چهار بازي اخير، سه مساوي 
کسب کرده تا شانس هاي اين تيم اهوازي براي کسب 
سهميه کمتر ش��ود. فوالدي ها اين هفته برابر پارس 

جنوبي جم بدون گل مساوي کردند تا دو امتياز حساس 
را از دست بدهند. فوالد با اين مساوي 48 امتيازي شد، 
اما به دليل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رده 
پنجم قرار گرفت. شاگردان نکونام نيز مانند سپاهان 
هرچند روي کاغذ همچنان شانس آسيايي شدن دارند، 
اما برد تيم هاي استقالل و تراکتور در هفته آخر دست 

اين دو تيم را از رسيدن به سهميه کوتاه خواهد کرد.
ش��هرخودرو هم که تا پيش از هفته بيس��ت و نهم 
اميدوار به آسيايي شدن بود با نتايجي که اين هفته 
رقم خورد، شانس آسيايي ش��دن خود را از دست 
داد. آنها که با سهراب بختياري زاده برخالف دوران 
گل محمدي و مجتبي سرآسيايي نتوانسته اند خوب 
نتيجه بگيرن��د، اين هفته به س��پاهان باختند تا با 
45امتياز در رده شش��م قرار بگيرند و رؤياي کسب 
دوباره سهميه براي ش��ان نقش برآب شود. آنها در 
شش هفته اخير بردي نداشته اند و با چهار مساوي و 
دو باخت پرونده آسيايي شدن شان بسته شده است.

  حکايت کرونا و سقوط شاهين
همان طور که رقابت در باالي جدول براي کس��ب 
سهميه آسيا داغ اس��ت در پايين جدول هم جنگ 
سقوط نکردن به حس��اس ترين روزهايش رسيده 
است. البته با نتايج هفته بيست و نهم تکليف يکي از 

تيم هاي سقوط کرده مشخص شد و باخت 3 بر يک 
شاهين شهرداري بوشهر مقابل صنعت نفت باعث 
ش��ده اين تيم با 22 امتياز قعرنشين ليگ نوزدهم 
باشد و تنها يک سال پس از صعود به ليگ برتر، دوباره 
در دسته اول براي صعود بجنگد. تيمي که کرونا که 
سبب جدايي ميشو کريستيچوويچ، سرمربي موفق 

اين تيم شد ضربه بزرگي به آنها زد. 
شاهيني ها پس از رفتن سرمربي کروات در شروع 
دوباره ليگ پس از کرونا با مهرداد کريميان و در ادامه 
با مهدي پاشازاده در هشت بازي باقي مانده تا پايان 
ليگ چهار باخت، سه مساوي و تنها يک برد کسب  
کردند، نتايجي که حکم به سقوط اين تيم داد. اين در 
شرايطي است که قبل از کرونا، شاهيني ها با سرمربي 
کروات شان سه برد از چهار بازي به دست آورده بودند 

و به ماندن در ليگ اميدوار شده بودند.
با قطعي ش��دن س��قوط شاهين ش��هرداري، يک 
تيم ديگر در هفته پايان��ي از بين پارس جنوبي 27 
امتيازي، ماشين س��ازي 28 امتي��ازي، پيکان 28 
امتيازي و س��ايپا 29 امتيازي به دسته اول سقوط 
خواهد کرد. چهار تيمي که به جز ماشين س��ازي 
در هفته بيست و نهم با تساوي مقابل حريفان  خود 

نتوانستند شانس ماندن شان را بيشتر کنند.
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دنيا حيدري

 شروع گلزنی های رضایی و آزمون 
در فصل جدید

درخشش مهاجمان لژيونر ايران همچنان ادامه دارد. بعد از کسب چند عنوان 
آقای گلی در ليگ های اروپايی، مهاجمان ايرانی حاضر در ليگ های اروپايی 
در فصل جديد نيز گلزنی های خود را آغاز کرده اند. بيست و نهمين گلزنی کاوه 
رضايی در ليگ بلژيک در بازی شارلوا مقابل اوستنده رقم خورد. رضايی که به 
صورت قرضی در شارلوا توپ می زند فصل قبل 12 گل برای تيمش به ثمر رساند 
و حاال در ليگ جديد با پاس علی قلی زاده روند گلزنی هايش را ادامه داد، درست 
مانند سردار آزمون، مهاجم موفق زنيت که سال قبل با 17 گل آقای شده بود. 
آزمون که در شروع فصل جديد ليگ روسيه سه بازی را بدون گل پشت سر 
گذاشته بود بازی با روستوف بار ديگر پايش به گلزنی باز شد تا رسانه های روس 

از طلسم شکنی مهاجم ايرانی زنيت بعد از سه هفته بنويسند.

دوست داشتم سوریان از مربيگري شروع مي کرد

رفتار خواهران منصوریان پسندیده نبود
امير صديقی، رئيس     خبر
فدراسيون ووشو در 
خصوص اعالم رأی کميته انضباطی فدراسيون برای 
خواهران منصوريان اظهار داشت: »تمامی خانواده 
ووشو نيز به اين دو بزرگوار توصيه داشتند که به دنبال 
حاشيه سازی نروند، اما اين دو عزيز در اين مسير قرار 
نگرفتند. در نهايت گزارش تخلفات اين دو ووشوکار 
بانوی کش��ورمان به کميته انضباطی ارجاع شد. با 
رعايت تمام اصول و مبانی قانونی برای اين دو، تصميم 
مناسب را اتخاذ کرديم. خواهران منصوريان می  توانند 
تا يک هفته به اين رأی اعتراض کنند.  در اينکه آنها 

ورزشکاران پرافتخاري هستند هيچ شکي نيست، اما 
رفتار اين دو بانو زياد پسنديده  نبود. آنها بايد دقت نظر 
داش��ته باش��ند که اتهام و تهمت را به کسی وارد 
نکنند. در جلسه کميته انضباطی سهيال منصوريان 
خطاهای خ��ودش را پذيرف��ت و اع��الم ندامت و 
پشيمانی کرد و هيچ توضيحی در مورد اين رفتارها 
نداشت. او پذيرفت که قضاوت عجوالنه ای را در مورد 
ساير ورزشکاران داشته اس��ت. دو روز از اعالم رأی 
گذشته و آنها هيچ درخواست تجديدنظری را ارسال 
نکرده اند. اگر توضيحاتی داش��ته باش��ند، بررسی 
خواهيم کرد و در نهايت تصميم گيری خواهد شد.«

دوري ورزشکاران المپيکي از شرايط      بازتاب
تمرين به سبب شيوع بيماري کرونا 
از يک  سو و به تعويق افتادن و احتمال لغو المپيک توکيو به همين دليل 
از سوي ديگر باعث ايجاد نگراني هاي زيادي در بين اهالي ورزش شده 
است. همين مسئله باعث شده شاهد نقد ها و تحليل هاي گوناگوني در 
خصوص موقعيت و وضعيت کنوني ورزشکاران باشيم. نقدهايي که 
بيش��تر از س��ر نگراني و دلس��وزي براي آينده ورزش کشور است. 
کيکاووس سعيدي، دبيرکل کميته ملي المپيک در پاسخ به اين نقدها 
مي گويد: »شرايط به گونه ای است که بدون هماهنگی دستگاه های 
ناظر و تصميم گير در مورد کرونا و نظارت آنها نمی توان اقدامی انجام 
داد. اين شرايط در تهران خيلی حادتر است، به طوری که اصاًل برای 
برگزاری کمپ های تمرينی و گروهی مناسب نيست.« سعيدي که با 
مهر صحبت مي کرد ادامه مي دهد: »ستاد مرکزی مبارزه با کرونا در 
حيطه ورزش و برای آغاز تمرينات گروهی هنوز مجوزی نداده است. 
به خاطر کرونا و خطراتی که برای جان افراد دارد هم بدون اين مجوز 

نمی توان اقدامی برای برنامه های تمرينی داش��ت. درست است که 
اجرای هرچه سريع تر برنامه های المپيکی الزم و مهم است، اما مسئله 
مهم تر سالمت و ايمنی ورزشکاران اس��ت که در شرايط فعلی و در 
صورت ورود به اردو تهديد می ش��ود. برای به وجود آوردن ش��رايط 
قرنطينه هم نيازمند هماهنگی و مجوزهای الزم هستيم. کميته ملی 
المپيک از هيچ نظر برای آغاز اردوهای المپيکی مش��کلي ندارد. 
آکادمی ملی المپيک و خوابگاه ها نيز آمادگی کامل دارند. روز گذشته 
بازديدی داشتم تا از اين حيث اطمينان خاطر ايجاد شود. اگر امروز 
مجوز الزم صادر شود از فردا تمرينات المپين ها آغاز خواهد شد، اما 
مشکل اينجاست که هنوز مجوز نداريم.« وي مي افزايد: »قطعاً وزارت 
هم پيگير شرايط تمرينی المپيکي هاست. شروع به کار برنامه های 
المپيکی دغدغه تمام فدراس��يون ها و مربيان اس��ت. کميته ملی 
المپيک نيز از اين قاعده مستثنا نيست. همه شرايط الزم را فراهم 
کرده اي��م تا به مح��ض دريافت مجوز آغ��از به کار کني��م. فقط از 

ورزشکاران می خواهيم صبوری بيشتری داشته باشند.«

 آغاز اردوی المپيکی ها 
در انتظار مجوز ستاد مقابله با کرونا

جنگ داغ آسيا و سقوط به هفته آخر کشيد
نگاهي به هفته بيست و نهم ليگ برتر فوتبال

استارت رکورددار پارادووميدانی جهان
اوضاع ورزشکاران در روزهای کرونايی به مراتب سخت تر از قبل شده، به 
خصوص برای ورزش��کاران پارالمپيکی که مشکالت شان مضاعف است 
و همواره از عدم تجهيزات مناس��ب گله دارن��د. حامد اميری، ملی پوش 
پارادووميدانی ايران بعد از پيگيری های فراوان موفق به دريافت تجهيزات 
الزم شده و تأکيد دارد که حاال تنها به هدفش که حفظ رکورد جهانی است، 
می انديشد: »نيزه، وزنه و توپی که در رقابت های جهانی استفاده می شود با 
همت مسئوالن به دستم رسيد و بعد از اينکه مدت طوالنی به دليل شيوع 
کرونا تمريناتم تعطيل و خانه نشين شده بودم، اکنون چند روزی است که 

زير نظر مربی  تمريناتم را با تجهيزات جديد آغاز کرده ام.«

 اختالفات داخلی مانع حضور کمانداران
 در نخستين رویداد رنکينگی

فدراسيون جهانی تيراندازی با کمان نخستين رويداد دارای رنکينگ را اعالم 
کرده، با وجود اين اعزام کمانداران کشورمان در هاله ای از ابهام قرار دارد و به 
گفته رئيس فدراسيون تيروکمان، اختالف داخلی گذشته که به فدراسيون 
جهانی نيز کشيده شد و تبعاتش همچنان وجود دارد دليل شرکت نداشتن 
ايران در انتخابات جهانی اين رشته است. ثبت نام برای حضور در مسابقات 
آنتاليا که نخستين رويداد دارای رنکينگ بعد از شيوع ويروس کروناست از 
27 مرداد و شروع اين رقابت ها از 11 تا 13 مهر است. اما شعبانی بهار، رئيس 
فدراسيون تيراندازی باکمان معتقد است با توجه به شرايط ويروس کرونا 

درباره حضور در اين رقابت ها تصممی گيری خواهد شد.

شیوا نوروزی

 اخالق مداری
 حسرت تلخ و چند ساله ورزش ایران 

پايش که بيفتد آه عميقی می کشند و با حسرت  از عدم تکرار دوباره امثال 
تختی می گويند. مردی که بعد از گذشت سال ها هنوز هم مثال جوانمردی 
است و مرام و معرفت. اغراق نيست، ش��ايد حتی فراتر از آن چيزی بوده 
که گفته می شود، اما جوانمردی هايش تنها مثال است برای سايرين، نه 
الگويی برای يادگيری که اگر غير از اين بود بعد از گذشت اين همه سال از 
کوچ ناباورانه اش به ديار باقی هنوز هم با حسرت از او ياد نمی شد. اما تکرار 
مکررات و برشمردن های پرتعداد سجايای اخالقی تختی چه سودي دارد، 
وقتی نه مردانگی اش آويزه گوش ها می شود و نه مرام و معرفتش. صدالبته 
مثل تختی ورزش ايران ديگر هرگز به خود نديده، اما کم نبودند مردانی که 
اخالق مداری و مردانگی های شان زبانزد بود و آموزگاری بودند اصلح برای 

آموزه های اخالقی و نشان دادن راه و چاه به جوان ترها.
امروز اما ورزش حتی اگر نگوييم صددرصد تا حد زيادی خالی است از اين 
داستان هاس��ت، آنقدر که اخالق را می توان به جد حلقه گمشده ورزش 
ايران خواند. واقعيت تلخی که هيچ بهانه ای نمی توان برای فرار از آن دست 
و پا کرد. مشکل اصلی اما آموزش اس��ت. اينکه امروز شاهد آن هستيم 
که قهرمانان اين مرز و بوم از زمين خوردن يکديگر قهقهه سر می دهند 
و سرشکستگی ديگران برای شان لذت بخش است، تنها از عدم آموزش 
درست به آنهاست که سرچشمه می گيرد. عدم توجهی که امروز کار را به 
جاهای بسيار باريک کشانده که از يک سو آبروی ورزش کشور را خدشه دار 
می کند و از سوی ديگر رفتارهای تأسف باری را به نمايش می گذارد که 

نمی توان از آن به عنوان شادی از نتيجه يک حق خوری نام برد!
تعجبی هم ندارد؛ نمره 20 در امال تنها برای دانش آموزی است که حروف 
الفبا را به او ياد داده باشند، البته خوب هم ياد داده باشند. شايد بعد از يک 
آموزش درست بتوان مابقی کار را نتيجه سعی و تالش دانش آموز دانست، 
اما در صورت عدم يادگيری و آموزش، آن هم به نوع درست توقعی بی جاست 

اگر خواهان بهترين نمره باشيم. داستان ورزش هم جدا از اين نيست. 
خرده گرفتن به رفتارهای جوزده و اشتباهات غيرقابل بخشش يا حتی 
خطاهای پيش پا افتاده کار سختی نيست، قسمت سخت کار همان ياد 
دادن است. مسئله حائز اهميتی که سال هاست نه تنها روی آن کار نشده، 
بلکه توجهی هم به آن نشده و تنها تا فرصت بوده حرف های زيبا و دلفريب 
در خصوص اهميت آن )مسائل اخالقی( زده شده، آن هم توسط همان  
کساني که گاه خود مظهر بی اخالقی ها هستند و در عمل درست نقطه 

مقابل حرف ها و ادعاهاي شان نشان داده اند.
چشم جوا ن ترها به دس��ت بزرگ ترهاس��ت؛ رفتاری اگر زشت است قبل 
از ورزش��کار از مدير و مس��ئول نبايد س��ر بزند. اين حرف ها اما ديگر برای 
داستان هاست. نه اينکه هيچ ورزشکار يا مسئولی نباشد که خود را به رعايت 
مسائل اخالقی موظف بداند، اما عدم توجه به اخالق مداری و بی اخالقی ها 
امروز چنان بی داد می کند که آن عده معدودی هم که همچنان خود را موظف 

می دانند به رعايت يکسری اصول و قواعد ديگر خيلی به چشم نمی آيند. 
در واقع مقصر اصلی بزرگ ترها و باالدستی ها هستند که نه فقط چيزی 
ياد جوان ترها و ورزش��کاران نداده اند، برعکس با عدم رعايت و توجه به 
اصول و قواعد اخالقی راه را برای بی اخالقی ها چنان باز گذاشتند که امروز 
شاهد رفتارهای تأسف باری از قهرمانان هستيم که قبل از ورزش و قبل از 
رفتن روی سکوی قهرمانی بايد اصول آن را می آموختند تا امروز الگوهای 
ناهنجاری برای جوانان جامعه نباشند و با رفتارهای جوزده خود که در شأن 

قهرمانان يک کشور نيست در راهی نادرست قدم برندارند.
رعايت اصول اخالقی هم مانند رش��ته های ورزشی ياددادنی و ياد گرفتنی 
است. هرچند که مستندات و رفتارهايی که اين روزها شاهد هستيم نشان از 
آن دارد که اين حرف ها ديگر خريداری ندارد که اگر داشت امروز شاهد رفتارها 
و گفتارهايی تأسف بار نبوديم که در شأن ورزشکاران و قهرمانان ايران نيست!
قهرمانانی که بايد مثال درخت هرچه بارش بيشتر می شود سرش فروتر 
می آيد را يادآور شوند، اما آنچه از برخی از آنها شاهد هستيم چيزی بسيار 

متفاوت است؛ متفاوت، غيرقابل هضم و تأسف بار!

آرزوی رسيدن به نيمه نهايی باز هم به دل گوارديوال ماند
عجایب تمام نشدنی ليگ قهرمانان

تکليف چهار تيم راه يافته به نيمه نهايی لي��گ قهرمانان اروپا در حالی 
مشخص شد که بسياری از تيم های مدعی، اين دوره از صعود به مراحل 
پايانی بازماندند. شکست منچسترسيتی از ليون و حذف تمام تيم های 

انگليسی عجايب اين فصل از رقابت ها را تکميل کرد. 
  شگفتی ها

ديدارهای حساس نيمه نهايی را اليپزيش – پاری سن ژرمن )سه شنبه 
شب( و ليون – بايرن مونيخ )چهارشنبه شب( برگزار می کنند. همانطور 

که می بينيد نه خبری از تيم های اسپانيايی است و نه انگليسی! 
از آخرين باری که اين اتفاق رخ داد 24 س��ال می گذرد. شگفتی سازان 
امس��ال کاري کردند که دو تيم آلمانی به جمع چهار تيم صعود کنند. 
عالوه بر اين صعود همزمان ليون و پاري سن ژرمن برای فوتبال فرانسه 
يک رکوردشکنی محسوب می شود، چراکه اولين باری است که خروس ها 

در نيمه نهايی دو نماينده دارند. 
  حسرت پپ

خودشان هم هنوز باور نکرده اند که به سادگی و آن هم به دست المپيک 
ليون از مسابقات کنار رفته اند. من سيتی در ليگ جزيره حريف ليورپول 
نشد و تنها فرصت باقی مانده برای پپ گوارديوال همين ليگ قهرمانان 
بود که آن هم از دست رفت. از آنجا که بازی ها به خاطر کرونا به صورت 
متمرکز و تک حذفی در ليس��بون برگزار می شود فرصتی برای جبران 
اشتباه وجود ندارد. شاگردان گوارديوال بعد از آنکه رئال مادريد را حذف 
کردند حسابی مغرور شدند تا جايی که در مصاف با ليون خودشان را از 
پيش برنده می دانستند. باخت 3 بر يک آبی ها حسرت پپ برای صعود 
به نيمه نهايی اروپا را چهار ساله کرد. سيتيزن ها چهار فصل متوالی است 
که به رغم سرمايه گذاری های کالن از رسيدن به جمع چهار تيم برتر قاره 
سبز بازمانده اند. با توجه به عملکرد اين تيم انتظار نمی رفت ليون برای 
آنها دردسری ايجاد کند، اما ضعف های زياد سيتی مانع از تحقق اين رؤيا 
شد. ضمن اينکه VAR هم دوباره بالی جان سرمربی سيتی شد؛ هر سه 
گل ليون مشکوک بودند، ولی بررسی آنها صحت گل های به ثمر رسيده 

را تأييد کرد تا ديگر حرف و حديثی در حذف منچستر باقی نماند. 
پپ گوارديوال به رغم ناراحتی شديد سعی کرد با اميدواری از آينده سخن 
بگويد: »در نهايت روزی اين فاصله تا رسيدن به مرحله نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان را به پايان خواهيم رساند. عملکرد ما نيمه دوم خوب بود و من 
احساس می کردم که بهتر شده ايم، اما ش��ما بايد برای موفقيت در اين 
رقابت ها کامل و درخشان باش��يد. نمی خواهم در مورد صحنه های گل 
صحبت کنم، زيرا اينگونه به نظر می رسد که در حال شکايت و بهانه گيری 
برای باخت هستم. ما در اين ديدار در بسياری از موارد خوب بوديم، اما اين 
برای موفقيت کافی نبود. در لحظه های کليدی در هر دو محوطه جريمه 
اشتباه کرديم. البته در طول بازی تالش کرديم فضاهای الزم را برای حمله 
روی دروازه ليون پيدا کنيم.  حاال بايد به تعطيالت برويم، بايد طلس��م 
نرسيدن به نيمه نهايی را شکست، اين تيم طی چند سال گذشته سزاوار 

حضور در اين مرحله بوده و شايد ما هم در نهايت يک روز موفق شديم.«
  درخشش تيم گارسيا

حذف يوونتوس کار هر تيمی نيست، ولی تيم رودی گارسيا اين کار بزرگ 
را انجام داد و با غلبه بر سيتی ثابت کرد موفقيت هايش اتفاقی نيست. تيم 
فرانسوی در شرايطی بايد چهارشنبه شب به جنگ بايرن مونيخ برود که با 
زدن سه گل به منچستر حسابی روحيه گرفته است. دو گل از اين سه گل 
را موسی دمبله ای به ثمر رساند که دقيقه 75 به ميدان آمده بود، ولی در 
همين زمان اندک توانست دبل کند. سرمربی ليون هم اينطور به درخشش 
او اشاره کرد: »به سربازان خود افتخار می کنم. ما به خودمان باور داشتيم، 
اما می دانستيم بخت اول صعود نيستيم و مقابل تيم بزرگی بازی می کنيم، 
با اين حال در نهايت موفق شديم با به ثمر رساندن سه گل صعود کنيم و اين 
نتيجه به خاطر روحيه تيمی و همکاری ما حاصل شد. موسی دمبله از اينکه 
در ترکيب ثابت حضور نداشت ناراحت بود، اما من به او گفتم که ورودش 
به زمين بسيار مهم خواهد بود. خوشحالم که او هنوز در ليگ قهرمانان اين 
فصل موفق به گلزنی نشده بود، توانست دبل کند. دلمان برای هواداران 
تنگ شده و دوست داشتيم که آنها نيز همراه ما باشند. تا به حال يوونتوس و 
منچسترسيتی را حذف کرده ايم و اينها تيم هايی بودند که توانايی قهرمان 
شدن در ليگ قهرمانان را داشتند. اگر روحيه خود را حفظ کنيم ممکن 

است در نيمه نهايی نيز حرف های زيادي برای گفتن داشته باشيم.«

 گرفتن کرسی هم البی می خواهد 
و هم حمایت از سوریان

کش��ور ما در بعد ورزش از سياس��ی کاری 
اجتناب کرده، به همين خاطر بيشتر اوقات 
مهجور واقع شده و به حقش نرسيده است. 
کشتی پرمدال ترين و پرافتخارترين ورزش 
ايران است و به خاطر داشتن انسان های بزرگ 
به کرسی های بزرگی از جمله نايب رئيسی 
فيال )اتحاديه جهانی کشتی( رسيده است. 
دکتر توکلی، اس��تاد امير حميدی و رسول 
خادم از جمله اين افراد بودند. در حال حاضر 
اعضای هيئت رئيسه اتحاديه جهانی را کسانی تشکيل می دهند که در حوزه 
کشتی حرفی برای گفتن ندارند. منتها به خاطر برخی مسائل سرمان بی کاله 
مانده است. االن بهترين فرصت است که حداقل يک نفر را در اتحاديه جهانی 
کشتی  داشته باشيم. معرفی حميد سوريان برای حضور در انتخابات کاری 
بسيار شايسته بود که البته رسيدن به اين مهم بسيار سخت است. او اول از 
همه بايد با تمام اعضای اتحاديه جهانی رايزنی کند. عالوه بر اين در فرصت 
باقی مانده بايد زبان انگليسی اش را بيشتر از قبل تقويت کند. يکی از مشکالت 
ما در رقابت های بين المللی همين مسئله بوده است. در اتحاديه جهانی همه 
انگليسی، فرانسه يا آلمانی صحبت می کنند. البی کردن با کشورهای ديگر 
هم الزم اس��ت. البته البی ما پارتی بازی نيست؛ سوريان هفت مدال معتبر 
دارد و اين خودش يک ثروت اس��ت. با اين حال برای گرفتن رأی الزم بايد 
کارهايی انجام دهيم که امروزه خريدار دارد تا آذرماه سرمان بی کاله نماند. 
اين حق ماست که در اتحاديه جهانی يک نفر را داشته باشيم. تمام نفرات اين 
اتحاديه حميد سوريان را به خوبی می شناسند و او قابل احترام است. از طرفی 
حمايت های داخلی را نبايد فراموش کرد؛ نه اينکه او را برای گرفتن کرسی 
معرفی کنيم و بالفاصله عليه اش نامه بنويسم! متأسفانه افرادی که قباًل در 
فدراسيون جهانی داشتيم از داخل عليه شان نامه مي زدند و اين برای مملکت 
ما شرم آور است. ضمن اينکه حسادت، تهمت و غيبت در بين ما اپيدمی شده 
است. برای گرفتن کرسی هم بايد البی کنيم و هم حمايت. اگر انتخاب شود 
و کرسی اش را حفظ کند قطعاً به سود کشتی و ورزش کشورمان خواهد بود. 
درست است که بچه های ما در تمام مسابقات مدال می گيرند، ولی اگر در 

اتحاديه جهانی کسی را نداشته باشيم شايد سرمان را بُبرند.

محمدرضا طالقانی
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حميد سوريان به عنوان پرافتخارترين 
فريدون حسن

     چهره
کشتي گير فرنگي کار ايران در بزنگاه 
مهمي قرار دارد. موقعيتي که نيازمند 
حمايت و البي قوي است تا بتواند در انتخابات هيئت رئيسه اتحاديه 
جهاني کشتي رأي بياورد. محمد بنا، سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي 
و يکي از حاميان اصلي و هميشگي حميد سوريان در اين خصوص به 
خبرگزاري تسنيم گفت: »من چند روز پيش با حميد صحبت 
کردم. کاش اگر می خواس��ت وارد انتخابات شود مانند 
مامياشويلی عمل می کرد. من دوست داشتم او اول وارد 
کادر فنی   مي ش��د، يعنی مثل مامياش��ويلی که اول 
مربيگری کرد، بعد رئيس فدراسيون روسيه شد و 
بعد هم به عضويت هيئت رئيس��ه اتحاديه جهانی 
درآمد. حميد سوريان هم می توانست اول از آسيا 
ش��روع کند، چون ما حمايت تورليخانوف، رئيس 
اتحاديه کشتي آسيا را داريم که البته کافي نيست و به 
تنهاي��ي نمي توان��د کار م��ا را پي��ش بب��رد، چون پش��ت 
صحنه هاس��ت که اتفاقات را رقم مي زن��د. کار حميد برای 
رسيدن به هيئت رئيسه اتحاديه جهانی سخت است. البته او 
اس��تحقاقش را دارد که به هيئت رئيس��ه راه پيدا کند، اما 
پشت پرده اين انتخابات مافيا وجود دارد. رسول خادم هم 
به عضويت هيئت رئيس��ه اتحاديه درآمد، ولي در شورای 
چهار نفره تصميم گيری آنها نمی توانست کاری انجام دهد. 
آرزويم اين است که حميد به هيئت رئيسه راه پيدا کند، 

ولی اين کار خيلي سخت است.«


