
رامین طباطبایی،        بسکتبال
رئیس فدراسیون 
بس��کتبال با بیان اینک��ه ش��ورای برنامه ریزی 
فدراسیون بس��کتبال روز چهارشنبه به منظور 
تصمیم گیری نهایی در م��ورد زمانبندی موارد 
مختلف پیرامون فصل جدید لیگ برتر تشکیل 
جلسه می دهد، تأکید کرد که در این نشست زمان 
آغاز مسابقات مصوب می شود. وی با یادآوری اینکه 
پیش از این شهریورماه به عنوان زمان آغاز لیگ 
برتر تعیین شده بود، خاطرنشان کرد: »به خاطر 
موج دوم کرونا امکان آغاز مسابقات در این ماه را 
نداریم. برخی از استان ها در وضعیت قرمز یا هشدار 
قرار دارند، به طوری که امکان برگزاری تمرین در 
این استان ها اصاًل میسر نیست. به همین دلیل 
تصمیم به تعویق زمان آغاز مسابقات گرفتیم.« 
طباطبایی همچنی��ن در مورد تع��داد تیم های 

شرکت کننده در فصل پیش روی لیگ برتر و 
سرنوشت دو تیم شهرداري گرگان و پتروشیمي 
گفت: »در این نشست هیچ تصمیم گیری در 
مورد تعداد تیم ها  نخواهیم داشت. در خصوص 
دو تیم مدعي ه��م رایزنی ه��ای الزم را انجام 

داده ایم، اما اینکه در نهایت مسئوالن این تیم ها 
چه تصمیمی اتخاذ کنند، مشخص نیست. ما از 

حضور همه تیم ها استقبال می کنیم.«
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امشب با انجام دو 
سعيد احمديان
    ليگ برتر

معوق�ه  ب�ازي 
پارس جنوبي – 
استقالل، نساجي- فوالد، پرونده هفته بيست 
و س�وم ليگ بس�ته مي ش�ود، هفته اي که با 
تس�ت هاي مثبت کرون�اي ب�االي 25 درصد 
بازيکنان استقالل و فوالد، ديدارهاي اين دو تيم 
که قرار بود 15 تير برگزار شود به تعويق افتاد.

لیگ برتر فوتبال در حال��ي که تکلیف قهرمان آن 
شنبه شب مشخص شد، امروز با برگزاري دو بازي 
معوقه هفته بیس��ت و س��وم پیگیري مي شود تا 
پرونده بازي هاي این هفته جنجالي بس��ته شود. 
پرسپولیسي ها در شرایطي اول هفته در ورزشگاه 
مسجدسلیمان دور قهرماني زدند که نبرد تیم هاي 
باالي جدولي براي سهمیه آسیا و پایین جدولي براي 
فرار از منطقه سقوط ادامه دارد تا هیجان و جذابیت 

لیگ نوزدهم تا ثانیه هاي آخر ادامه داشته باشد.
  هفته اي که فوتبال را نگران کرد

در حالي امروز دو بازي معوقه هفته بیس��ت و سوم 
برگزار مي شود که بازي هاي آن تحت تأثیر اوج گیري 
کرونا در لیگ بود، آن هم در ش��رایطي که تنها یک 
هفته از شروع دوباره لیگ مي گذشت. پس از برگزاري 
رقابت هاي هفته بیست و دوم که به نوعي افتتاحیه 
لیگ پس از نزدیک به چهار م��اه تعطیلي به دلیل 
کرونا بود، تصور نمي ش��د یک هفته بعد از آن زنگ 
خطر کرونا در لیگ به صدا درآی��د. تیم ها در حالي 
خودشان را براي انجام مسابقات هفته بیست و سوم 
در 15تیر ماه آماده مي کردند که اعالم خبر تس��ت 
مثبت کروناي بازیکنان دو تیم استقالل و فوالد، تنها 
یک هفته پس از شروع لیگ، شوک عجیبي به لیگ 
وارد کرد، تا جایي که زمزمه هاي توقف دوباره مسابقات 

هرچند به صورت کمرنگ تر از قبل مطرح شد. 
براي بازي هاي هفته بیست و سوم استقاللي ها در 
ش��رایطي آماده پرواز به جم بودند که مثبت شدن 
تست 13 بازیکن این تیم، سبب شد فرهاد مجیدي 
بازیکنان��ش را از فرودگاه به خانه بفرس��تد. آبي ها 
با توجه به مثبت ش��دن تس��ت بیش از 25 درصد 
بازیکنان شان حاضر به رویارویي به پارس جنوبي 
نشدند و مسابقه دو تیم که قرار بود 15 تیر برگزار 
شود، لغو شد. این در حالي بود که جمي ها با حضور 
در زمین مسابقه اعالم کردند که بازي با توجه به عدم 
حضور استقالل باید 3 بر صفر به نفع آنها اعالم شود. 

ف��والد – نس��اجي دیگر مس��ابقه اي ب��ود که در 
هفته بیست و سوم  لغو ش��د. فوالدي ها برخالف 
استقاللي ها که حاضر به سفر به جم نشده بودند در 
قائمشهر حضور یافتند، با این حال اعالم نتایج تست 
مثبت کروناي 16 بازیکن این تیم در روز قبل از بازي 
سبب شد مصاف فوالد و نساجي هم برگزار نشود و 
دومین بازي هفته بیست و سوم نیز لغو شود. حاال 
سه هفته پس از لغو این دیدارها، امروز قرار است دو 
بازي معوقه هفته بیست و سوم برگزار شود تا جدول 
بازي هاي این هفته کامل شود. استقاللي ها با بهبود 
بازیکنان کرونایي شان راهي جم شده اند تا با پارس 
جنوبي بازي کنند و فوالد هم دوباره راهي قائمشهر 

شده تا مقابل نساجي قرار گیرد.
  پارس جنوبي جم - استقالل

یکي براي راحت ش��دن خیالش از ماندن در لیگ 
مي جنگد و دیگري براي سهمیه آسیا؛ این حکایت 
مسابقه امروز پارس جنوبي جم و استقالل است. دو 
تیمي که با سه هفته تأخیر امروز از ساعت 20:30 
مقابل هم قرار مي گیرند. آبي ها در شرایطي به جم 
رفته اند که با تساوي هفته گذشته مقابل نساجي، کار 
سختي براي کسب سهمیه لیگ قهرمانان با توجه 
رقابت نزدیک تیم ها در باالي جدول دارند و امتیازات 
هر مس��ابقه تا پایان لیگ مي تواند سرنوشت شان 

را تغییر دهد. در چنین ش��رایطي استقالل براي 
پیروزي به جم رفته و فرهاد مجیدي خوب مي داند 
که مساوي هم به کارشان نمي آید و از دست دادن 
امتیاز مي تواند با توجه به بازي هاي باقي مانده قرار 
گرفتن استقالل در یکي از رده هاي دوم یا سوم لیگ 
و کسب سهمیه آسیا را سخت تر کند. آبي ها قبل از 
مصاف امروز با پارس جنوبي با 42 امتیاز تیم پنجم 
جدول هستند و با تکرار پیروزي دور رفت در بازي 
امشب مي توانند با 45 امتیاز با توجه به تفاضل گل 
بهتر نسبت به سپاهان و تراکتور به صورت موقت به 

رده دوم جدول صعود کنند.
با این حال در آستانه بازي با جم، شایعات درباره آینده 
نیمکت استقالل باال گرفته است. ش��ایعاتي درباره 
بازگش��ت امیر قلعه نویي یا آندره آ استراماچوني به 
گوش مي رسد، شنیده هایي که اگرچه با تکذیب احمد 
سعادتمند روبه رو شده، اما ادامه روند پرفراز و نشیب 
استقالل در بازي هاي پیش رو مي تواند پرونده ادامه 

حضور فرهاد مجیدي در استقالل را مختومه کند.
در س��وي دیگر پارس جنوبي جم با 25 امتیاز تیم 
یازدهم جدول است و از منطقه خطر سقوط دور شده، 
اما فاصله نزدیک امتیازات تیم ه��ا در پایین جدول 
سبب ش��ده یک باخت دوباره ش��اگردان سیروس 
پورموسوي را به منطقه قرمز برگرداند. اگرچه جمي ها 

به رأي شوراي استیناف و کمیته انضباطي به تکرار 
بازي معترضند، اما آنها به گفته پورموس��وي براي 

گرفتن امتیاز از استقالل به میدان مي روند.
  نساجي- فوالد

در دیگر بازي معوقه هفته بیس��ت و س��وم، امشب 
ورزشگاه وطني قائمش��هر بدون حضور تماشاگران 
پرشور نساجي میزبان فوالد است. اگرچه نساجي با 
محمود فکري در شش بازي آخرش باخت نداشته، اما 
با پنج مساوي و یک برد روي نوار تساوي گام برمي دارد 
و در میانه جدول و در رده نهم جا خوش کرده است. 
با این حال قائمشهري ها امشب براي جبران شکست 
یک بر صفر دور رفت در اه��واز به میدان مي روند. در 
س��وي دیگر فوالدي ها منهاي باخت دو هفته پیش 
به پرس��پولیس، نتایج فوق العاده شان با جواد نکونام 
سبب ش��ده این تیم اهوازي یکي از مدعیان کسب 
سهمیه باشد و در بازي هاي پیش رو تنها به برد و باال 
رفتن جایگاهش در جدول بیندیشد. فوالد اگرچه با 
42امتیاز تیم ششم جدول است، اما با توجه به انجام دو 
بازي کمتر نسبت به تیم هاي باالي جدولي، مي تواند 
با دو برد در دیداره��اي عقب افتاده به تنهایي در رده 
دوم جدول قرار بگیرد. عالوه بر این بازگشت نکونام، 
سرمربي سابق نساجي به قائمشهر به عنوان سرمربي 

فوالد از دیگر جذابیت هاي بازي امشب است.
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شيوا نوروزی

کوالک طارمی در لیگ پرتغال
فصل رؤیایی برای مهدی طارمی با عنوان آقای گلی به پایان رسید. در هفته 
پایانی لیگ پرتغال تیم ریو آوه برای صعود به لیگ اروپا به هر س��ه امتیاز 
دیدارش با بواویستا نیاز داشت که به لطف حضور مهاجم ایرانی به این هدف 

رسید. طارمی هم دبل کرد تا با 18گل روی دست یارانش بلند شود.

بايد کنار مردم باشیم
بس��یاري از ورزش�کاران المپیکي جهان این روزها 

فريدون حسن
   چهره

به این فکر مي کنند که اگر کرونا نبود حاال در توکیو 
بودند و خودشان را براي رقابت در بزرگ ترین آوردگاه 
ورزش جهان آماده مي کردند. شاید به همین دلیل است که این روزها بیشتر تمرین 
مي کنند تا حداقل اگر شرایط مسابقه را تجربه نکردند از آمادگي بدني دور نشوند و بقیه 
را هم به تمرین و ورزش براي مقابله با کرونا تش��ویق کنند. کمپی��ن »با هم قوي تر 
هستیم«، به همین منظور از سوي فدراسیون جهاني تکواندو به راه افتاده است. 
کمپیني که آرمین هادی پور، ملي پوش المپیکي ایران در خصوص پیوستن به 
آن اینگونه توضیح مي دهد: »در این روزهای کرونایي فدراسیون جهانی 
تکواندو کمپین »با هم قوی تر هستیم« را براي حمایت از ورزشکاران رشته 
تکواندو و سالمتی آنها ایجاد کرده اس��ت و از قهرمانان تکواندوي جهان 
خواسته تا تمرین را رها نکنند و به ورزش کردن پناه ببرند تا در یک سال باقی 
مانده براي بازی های المپیک توکیو آماده شوند. بر همین اساس ما باید در کنار 
مردم باشیم و آنها را به سمت ورزش بکشانیم و خود را آماده مهم ترین و بزرگ ترین 
رویداد ورزشی دنیا کنیم. همه قهرمانان تکواندوي جهان شرایط شان مثل ماست و 

اکثراً در داخل قرنطینه تمرین خود را ادامه می دهند و به دیگران کمک می کنند.«

چهارشنبه تعیین تکلیف لیگ بسکتبال

پرونده هفته کرونايي فوتبال بسته مي شود
مصاف پارس جنوبي – استقالل، نساجي- فوالد امشب در بازي هاي معوقه هفته بيست و سوم ليگ برتر

 دنيا حيدري

تورم قراردادهای فوتبال را کنترل کنید
رقم قراردادها یکی از معضالت اساسی فوتبال ماست که تاکنون راهکاری 
برای مدیریت این مسئله ارائه نشده است. از آنجا که چند بازی بیشتر به پایان 
این فصل لیگ برتر باقی نمانده و شایعات و حرف و حدیث ها برای مذاکره 
با فالن مربی یا فالن بازیکن شروع شده، بد نیست مدیران همیشه مدعی 
و طلبکار ششدانگ حواس شان را جمع کنند تا با در نظر گرفتن حال و روز 

جامعه و کشور حداقل این بار قدری کمتر از گذشته ریخت و پاش کنند.
نرخ تورم در فوتبال باشگاهی ایران هیچ حساب و کتابی ندارد. اگر نرخ 
ارز در قیمت کاالهای اساسی، مس��کن و خودرو تأثیر دارد در فوتبال 
کش��ورمان این نقش برعهده دالالن، بازیکنان فرصت طلب و مدیران 
بی کفایت و منفعت طلب اس��ت که انصافاً همگی آنها در این سال ها به 
خوبی نقش شان را ایفا کرده اند. با اینکه تقلید کورکورانه همیشه مزموم 
بوده، اما الگو گرفتن هدفمند قابل دفاع و منطقی است. اگرچه فوتبال 
ما به هیچ وجه قابل قیاس با فوتبال قاره سبز نیست، اما می توان برای 
فرار از بحران و باتالقی که در آن گیر افتاده ایم از تفکرات حرفه ای شان 
الگوبرداري کنیم. بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلوناست و وظیفه سنگینی 
را بر دوش دارد. ب��ا این حال برای مدیریت س��تاره ها هیچ وقت حاضر 
نمی شود تن به دستمزدهای عجیب و غریب بدهد. صحبت های اخیر او 
در روزهای کرونایی اروپا در نوع  خود جالب توجه است: »من عدد و رقم 
نمی دهم، ولی می گویم با توجه به میزان درآمد فعلی باشگاه بازیکنان 
دستمزدهای ش��ان را تطبیق خواهند داد. همه این را درک می کنند و 
مشغول کار روی این موضوع هس��تند. ما در ماه مارس، آوریل و مي از 
بازیکنان درخواست کاهش دستمزد را داشتیم و آنها هم دستمزدشان 
را 12 درصد کم کردند.« فراموش نکنید که منظور بارتومئو از بازیکنان 
لیونل مسی، سوارز و سایر ستاره های بارسا بود، ستاره هایی که همواره 
چند پیش��نهاد وسوس��ه انگیز دارند، اما به تعهد خود با باشگاه پایبند 

مي مانند و از شیوه تهدید و گروکشی استفاده نمی کنند. 
در اینجا اما هنوز فصل تمام نشده خیلی ها حرف از رفتن و پیشنهادهای 
آنچنانی می زنند. در این بین بازیکنان وطنی با اینکه از سطح بازی خود خبر 
دارند با اعتماد به نفس کاذب خودشان را با امثال مسی مقایسه می کنند. در 
صورتی که هرگز نمی گویند ابرستاره بارسا مخالفتی با کاهش دستمزدش 
نداشت و اوضاع باشگاه بارسلونا را درک کرد. وضع اقتصادی به قدري خراب 
است که رئیس بارسلونا مجبور شد حرف از کاهش درآمدها بزند. حال سؤال 
اینجاست؛ باشگاه های ایرانی که از اول هم درآمدی نداشته اند و از پول های 
دولتی و صنعتی ارتزاق می کنند چرا حرفی از کاهش هزینه ها نمی زنند؟ 
همین دیروز خبری در مورد رضایتنامه 3/5 میلیارد تومانی یک دروازه بان 
شناخته شده منتشر شد! تصورش هم سخت است که یک باشگاه وطنی 
دیگر حاضر به پرداخ��ت این رقم به فالن تیم باش��د و عالوه بر این چند 
میلیارد دیگر نیز برای آقای گلر بپردازد. کرونا، تحریم و گرانی اقتصاد کشور 
را به شکلي جدی تحت تأثیر قرار داده؛ کارمند، کارگر، معلم، مستاجر و کل 

جامعه تأثیر این مسائل را حس کرده اند، به غیر از فوتبالی ها! 
مربی که فصل پیش قراردادش نزدیک به 10میلیارد بوده حاال باید دید 

با دالر 20 هزار تومانی به چه رقمی رضایت مي دهد. 
بس��یاری از باش��گاه های مطرح فوتبال دنیا بعد از پاندم��ی کرونا رقم 
دستمزدها را با حمایت ستاره های خود کاهش داده اند، اما اینجا نه تنها 
رقم ها کاهش نیافت، بلکه بسیاری با این مس��ئله نیز مخالفت کردند. 
فوتبال ما عایدی جز هزینه و حاشیه برای کشور ندارد و تنها بهانه آقایان 
برای ریخت و پاش و پیشبرد اهداف ش��ان نیز عالقه زیاد مردم، به ویژه 
جوانان به این رشته اس��ت. در پرطرفدار بودن فوتبال شکی نیست، اما 
در روزگاری که تعداد بیکاران رو به افزایش است، کسب و کارها کساد یا 
برچیده شده و کشور با مشکالت اقتصادی دست به گریبان است، چطور 

می توان در قبال قراردادهای نجومی لیگ برتری ها سکوت کرد.

مسي دست به کار شد
سايه بیلسا روی سر ستین

بارس��ا این روزها اوضاع خوبی ندارد و وضعیت پرتنش��ی را س��پری 
می کند. از دس��ت رفتن قهرمانی این فصل، آن هم در ش��رایطی که 
بعد از شروع دوباره مس��ابقات این تیم دو امتیاز از رقیب دیرینه خود 
رئال مادرید پیش بود و مشکالت مالی ناشی از بحران کرونا اوضاع را در 
این تیم آشفته کرده است. از سوی دیگر بحث انتخابات ریاست باشگاه 

و جانشیني سرمربي هم مطرح است تا اوضاع آشفته تر هم شود.
شش ماه بعد از آنکه ستین جانش��ین ارنستو والورده شد حاال جایگاه 
او از هر زمان دیگری لرزان تر ش��ده است، به طوری که گفته می شود 
بازی برگشت بارسا با ناپولی در دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا آخرین حضور این سرمربی اسپانیایی روی نیمکت 
کاتاالن  خواهد بود. مس��ئله ای که البته بی ارتباط با نارضایتی مسی 
از کیکه ستین نیس��ت. ابرس��تاره آبی واناری ها گزینه ای را هم برای 

جانشینی ستین در نظر دارد؛ »مارچلو بیلسا«.
بنا بر ادعای روزنامه انگلیسی سان، مسی از مدیریت باشگاه خواسته 
که مارچلو بیلس��ا، مربی آرژانتینی لیدز را که اخیراً با این تیم به لیگ 
برتر انگلیس صعود ک��رده به خدمت بگیرد و به جای کیکه س��تین، 
س��رمربی فعلی بارس��ا منصوب کند. سان مدعی اس��ت لیونل مسی 
که در تصمیمات بارسا نقش برجس��ته و تعیین کننده ای دارد به این 
نتیجه رسیده که بهترین راه حل در حال حاضر استخدام مارچلو بیلسا 

هموطن موفق او است.
 مارچلو بیلسا، سرمربی 64 س��اله آرژانتینی مورد ستایش بسیاری از 
مربیان بزرگ دنیاست و از او به عنوان یک الگوی خوب یاد می کنند. 
این مربی آرژانتینی که در سال 2018 هدایت لیدزیونایتد را برعهده 
گرفت، در پایان این فصل به لیگ برتر راه پیدا کرد، با این حال تا این 

لحظه از تمدید قراردادش با این تیم خودداری کرده است. 

اعضاي کمیته فني علم روز فوتبال ندارند
معلوم نیس��ت کمیته فنی فدراس��یون 
فوتبال ایران چ��ه کاری انجام می دهد. 
کمیته فنی هر فدراسیون باید دست کم 
هر 15روز یا یک ماه تشکیل جلسه بدهد 
و جزئیات این جلس��ه را هم رس��انه ای 
کند. چگونه ام��کان دارد 25بازیکن تیم 
ملی جوانان معرفی ش��ده باشند و پرویز 
مظلومی در تلویزیون خودش را به عنوان 
سرمربی معرفی کرده باشد، اما هیچ یک 
از اعضای کمیته فنی و سایت فدراسیون 
فوتبال در این باره اطالع رسانی نکنند. این چه مدل اطالع رسانی است! 
مشخص اس��ت اعضای کمیته فنی خوب تصمیم نمی گیرند و حتی 
نمی دانیم چه کس��انی در این کمیته عضویت دارند. فعالیت هاي این 
افراد در خفا انجام می ش��ود و به ش��کلی کار می کنند که هیچ کس از 
اتفاقات داخل این کمیته خبر ندارد. باید مش��خص شود چرا و به چه 
دلیلی برخی تصمیمات در کمیته فنی اتخاذ می شود. افراد محترمی 
در این کمیته عضویت دارند، اما با وجود س��وابق به نسبت خوب شان 
مدت هاس��ت که از علم روز فوتبال مطلع نیس��تند. تیم امید پس از 
المپی��ک 1976 در رقابت های انتخابی المپی��ک نتیجه نگرفته، زیرا 
ساختار آن درس��ت نبوده اس��ت. هر چهار س��ال یک بار و در آستانه 
رقابت های مقدماتی المپیک یادمان می افتد باید برای تیم ملی امید 
س��رمربی انتخاب کنیم و آخر ه��م ره به جایی نمی بری��م. وقتی بذر 
نکارید محصول هم درو نمی کنید. به مربي قبلي گفتند اگر بخواهی از 
بازیکنان زیر 20 ساله ها استفاده کنی و شکست بخوری، هیچ کس از تو 
حمایت نمی کند. این چه کمیته ای است که از سرمربی داخلی حمایت 
نمی کند، چون چش��م های ما رنگی نیس��ت؟ کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال تا چه زمانی قرار است با همین تفکر و همین نفرات به فعالیت 
خود ادامه دهد؟ هرچند وقتی فدراسیون فوتبال ثبات و صاحب ندارد، 

بیهوده است بخواهیم در مورد کمیته فنی صحبت کنیم.
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