
دور برگشت مرحله 
دنيا حيدري

   ليگ قهرمانان آسيا
گروه��ی لی��گ 
قهرمانان آسیا در 
حالی امش��ب با مصاف ش��هرخودرو ب��ه عنوان 
نخستین نماینده ایران استارت می خورد که هفته 
سوم با دو باخت و تنها یک پیروزی به پایان رسید و 
حاال شهرخودرو و پس از آن، سپاهان و پرسپولیس 
طی امروز و فردا به مص��اف حریفان تکراری خود 
می رون��د. دیدارهایی که تا حد زی��ادی می تواند 
تکلیف و سرنوشت نماینده های ایران در این دوره 

از رقابت های لیگ قهرمانان را مشخص کند.
   آخرین فرصت  آخرین شانس

استارت دور برگش��ت مرحله گروهی رقابت های 
این فصل از لی��گ قهرمانان امش��ب و با مصاف 
ش��هرخودرو به عنوان نخستین نماینده ایران در 
گروه B زده می شود. استقالل در حالي به دلیل 
کنار کشیدن الوحده در استراحت بسر می برد که 
شهرخودرو بعد از سه باخت متوالی در رقابت های 
این فصل امش��ب در چهارمین ب��ازی به مصاف 
حریف تکراری )االهلی ام��ارات( می رود. تیمی 
که دو شب پیش موفق به برتری مقابل شاگردان 
رحمتی ش��د و حاال یک بار دیگر قرار است برابر 
نماینده مش��هدی ایران قرار بگیرد. شهرخودرو 
بدترین شرایط را در بین نماینده های ایران دارد و 
از دست دادن امتیازهای این بازی باعث می شود 
نخستین حریف حذف شده کشورمان لقب گیرد، 
اما یک پیروزی می تواند رحمتي و شاگردانش را 
که در بازی نخس��ت هم به دلیل نداشتن کارت 
مربیگری از روی سکوها ش��اهد عملکرد تیمش 

بود، به آینده امی��دوار کند. هرچند که در صورت 
پیروزی، شهرخودرو مس��یری دشواري پیش رو 
دارد با وجود این رحمتی و ش��اگردانش امیدوار 
به کس��ب س��ه امتیاز این بازی تکراری هستند، 
خصوصاً که در بازی قبلی حریف اماراتی در دقایق 
پایانی نیمه دوم و تنها با یک گل به پیروزی رسید 
و اختالف آنقدر زیاد نبود که شهرخودرو را بتوان 

تیم از پیش بازنده این بازی نامید.
   جبران و گام برداشتن در مسیر دشوار

شروع ناموفق پرس��پولیس در سومین دیدار این 
فصل لیگ قهرمانان و با گل سه امتیازی مدافعی 
که قبل از مصاف با التعاون از عدم تمایل مسئوالن 
باش��گاه برای توافق در زمینه قراردادش س��خن 
گفته بود جبران ش��د، چراکه ش��جاع طبق روند 
چند سال اخیر پرسپولیس مانند دیگر مربیان و 
بازیکنان آنقدر حرفه ای عمل کرد که اختالفات به 
درون مستطیل سبز کشیده نشد تا پرسپولیس با 
کسب نخستین سه امتیاز این فصل لیگ قهرمانان 
به آینده و صعود از گروه خود امیدوار شود. البته با 
پیروزی الدحیل مقابل الشارجه، پرسپولیس چهار 
امتیازی همچنان دو تیم شش امتیازی را باالی سر 
خود مي بینید، اما هفته چهارم رقابت های لیگ 
قهرمانان و تکرار مصاف با التعاون می تواند شانس 
صعود پرس��پولیس را بیش��تر کند اگر شاگردان 
یحیی یک پی��روزی دیگر را رقم بزنن��د و باز هم 
نس��خه حریف عربس��تانی را بپیچند که در این 
صورت با وج��ود پیروزی دوب��اره الدحیل مقابل 
الشارجه، پرس��پولیس تیم دوم گروه خواهد بود 
و سرنوش��تش برای ادامه در دستان خودش قرار 

دارد. هرچند که در صورت پیروزی پرس��پولیس 
و شکست الدحیل، پرسپولیس حتی صدرنشینی 
در گروه  C را هم تجرب��ه می کند، اما در صورت 
تساوی یا قبول شکست مقابل التعاون که به دلیل 
باخت به پرسپولیس مسئوالن آن درصدد جذب 
یک سرمربی فرانسوی هستند، کار یاران یحیی 
در ادامه بسیار سخت می شود و باید برای صعود 
چش��مش به نتیجه دیگر تیم ها در باالی جدول 
باش��د. البته بعید اس��ت یحیی که بعد از این برد 
تأکید داش��ت این تازه ابتدای راه است، نداند چه 
کار س��ختی در مصاف دوباره با التع��اون دارد. با 
این شرایط اما پرسپولیس در نیمه دوم نشان داد 
در صورت حفظ تمرکز توان صعود از این گروه را 
دارد، چراکه تیم یحیی اگرچه در نیمه نخست به 
دلیل حضور بازیکنان جدید اندکی سردرگم بود، 
اما نیمه دوم حساب شده عمل کرد و بارها دروازه 
التعاون تا آس��تانه فروپاش��ی رفت، اما نبود یک 
تمام کننده تمام عیار باعث شد کار به درازا بکشد. 
هرچند که دست آخر نیز همه چیز به سود نماینده 
سرخپوش ایران تمام شد. اتفاقی که اندکی دقت 
و تمرکز می تواند در بازی جمعه ش��ب نیز تکرار 
شود تا پرسپولیس یکی از ش��انس های صعود از 
گروه  C باشد، البته این بار کار به مراتب از مرتبه 

قبل سخت تر خواهد بود.
   انگیزه جبران

اوضاع سپاهان از دیگر نماینده های ایران بهتر بود 
و تنها یک امتیاز با تیم های باالی جدولي فاصله 
داش��ت، اما شروع زردپوشان در اس��تارت دوباره 
لیگ قهرمانان آسیا ناامیدکننده بود و شاگردان 

محرم نویدکیا نتوانستند نمایش قابل قبولی ارائه 
دهند و دست آخر نیز با نتیجه 2 بر صفر شکست را 
پذیرفتند. با وجود این تکرار بازی با النصر به فاصله 
چند روز می تواند فرصتی طالیی باشد برای جبران 
و محرم که حاال باید به ش��ناخت خوبی از حریف 
سعودی رسیده باشد جمعه می تواند شاگردانش را 
با انگیزه و روحیه ای بیشتر و بهتر روانه میدان کند 
اگر صعود از گروه D جایی در برنامه های سرمربی 
جوان نماینده اصفهانی ایران داشته باشد. اگرچه 
این شکست صعود سپاهان را به مخاطره انداخته، 
اما محرم تأکید دارد که فاصله دو تیم باخت 2 بر 
صفر نبود و این می تواند به معناي این باش��د که 
س��پاهان در دومین رویارویی با النصر می تواند با 
درس گرفتن از اشتباهاتش در بازی دو روز قبل، 
جمعه ای س��یاه را برای النصر رقم بزند تا شانس 
خود را برای صعود افزایش دهد. البته النصری ها 
با دادن پاداش��ی هنگفت به بازیکنان خود سعی 
کردند انگیزه و روحیه آنها را بعد از پیروزی مقابل 
سپاهان حفظ کنند تا گامی بلند در مسیر دومین 
برد مقابل زردپوش��ان ایرانی بردارند. با این حال 
نتیجه بازی رفت نمی تواند مالک برتری حریف 
عربستانی باشد و سپاهان در صورت تمرکز روی 
بازی و فراموش کردن نتایج قبلی می تواند یک بار 
دیگر به میدان رقابت بازگردد و شانس خود را برای 
صعود افزایش دهد. حاال باید دید محرم چطور از 
سال ها حضور در سپاهان برای پیروزی تیمش و 
جبران شروع ناکام خود استفاده می کند تا با کم 
کردن فاصله ب��ا رقبای ب��االی جدولی همچنان 

شانس صعود داشته باشد.
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شيوا نوروزی

کرنری که جهانی شد!
سپاهان در شروع دوباره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پس از شیوع کرونا 
یک شکس��ت تلخ را تجربه کرد، اما در جریان همین باخت ضربه کرنر 
بازیکنان این تیم بازتاب زیادی در دنیا داشت. طالیی پوشان با نویدکیا، 
سرمربی جدید خود دو گل از النصر عربستان دریافت کردند. در آخرین 
دقایق نیمه اول مسابقه یک ضربه کرنر برای تیم اصفهانی اعالم شد. دو 
بازیکن این تیم یعنی س��روش رفیعی و امید نورافکن برای برهم زدن 
تمرکز بازیکنان حریف دس��ت به یک ابتکار جالب زدند؛ هر دو نفر در 
گوشه زمین پشت توپ قرار گرفتند و در آخر هم نورافکن توپ را روی 
دروازه النصر ارسال کرد. اگرچه این ضربه به گل تساوی سپاهان منجر 
نشد، اما انتشار تصاویر آن در رس��انه های اجتماعی بازتاب گسترده ای 
داشت. کاربران مختلفی از سراسر جهان به این ضربه واکنش نشان دادند 
و اغلب معتقد بودند بازیکنان سپاهان برای گیج کردن حریف تاکتیک 
جالبی را اتخاد کرده بودند. باید منتظر ماند و دید شاگردان نویدکیا در 

بازی های بعدی چه تاکتیک هایی را در زمین پیاده می کنند.

ماندن لیونل مسي 
فريدون حسن

      چهره
بارس����لون  در 
هرچند خوشحالي 
هواداران این تیم را در پي داش��ت و باعث شد تا 
حاال احتمال ماندن دیگر ستاره هاي کاتاالني نظیر 
س��وارز هم قوت بگیرد، اما همانطور که موضوع 
جدایي او از بارسا حاشیه ساز شد، داستان ماندن 
فوق ستاره هم حاشیه هاي خاص خودش را دارد. 
رونالد کومان، سرمربي جدید بارسا و نوع تقابل او 
با مس��ي بعد از ماندنش در بارسلونا از جمله این 
حواشي است. کومان در اولین رویارویي با مسي 
عنوان کرده ب��ود که از نظر او بین مس��ي و بقیه 
بازیکنان هیچ فرق��ي وجود ن��دارد و همه ملزم 

هستند که براي موفقیت بارسا تالش کنند. همین 
اظهارنظر کافي بود تا در رسانه ها و بین هواداران 
این تفکر غالب شود که کومان و مسي نمي توانند 
با یکدیگر کار کنند و مسي به رغم ماندن در بارسا 
شرایط سختي را پیش رو خواهد داشت. اما حاال و 
با گذشت یک هفته از حاشیه ها و آرام شدن اوضاع 
حرف هاي جدید سرمربي بارسا حکایت از آن دارد 
که بین او و فوق ستاره بارسا نه تنها اختالفي نیست 
که ای��ن دو یکدیگر را به خوب��ي درک مي کنند. 
کومان در این زمینه به هواداران بارسلونا اطمینان 
مي دهد که مشکلی با مسی ندارد و درگیری این 
بازیکن با باشگاه بارسلونا بوده، نه سرمربی این تیم. 
کومان مي گوید: »آن درگیری به خوبی از کنار من 
گذشت. اصل درگیری بین مسی و باشگاه بود. من 
پس از آن دوران با مس��ی حرف زدم و به صورت 
عادی به کارمان ادامه می دهیم.«  با این حال یکی 
از دالیل ناراحتی مسی، جدایی ستارگان و شیوه 
پیشروی نقل و انتقاالت باشگاه است که کومان 
در این خصوص مي گوید: »در حال تالش و کار 
برای فصل جدید هس��تم. فکر می کنم با همین 
نفراتی که در حال تمرین با آنها هستیم، لیگ را 
آغاز کنی��م.« چنین اظهارنظري نش��ان دهنده 
تفاهم بین مس��ي و کومان اس��ت، تفاهمي که 
مي تواند بارسا را دوباره به روزهاي اوج و خوب 
گذشته برگرداند. اما فوق ستاره آرژانتیني بارسا 
این روزها به درخش��ش دوباره در تیم ملي 
کش��ورش هم فکر مي کند. مسي که به زعم 
بس��یاري از هواداران��ش هن��وز نتوانس��ته 
درخشش در بارسا را در تیم ملي آرژانتین نیز 
داشته باشد با روي کار آمدن لیونل اسکالوني 
در تیم ملي آرژانتین انگیزه مضاعفي پیدا کرده 
است. مسي معتقد است اسکالوني با استفاده از 
جوانان روح تازه اي در آلبي سلسته تزریق کرده 
و مي تواند منجر ب��ه موفقی��ت آرژانتین در 
مسابقات پیش رو شود. مسي حاال با انگیزه اي 
مضاعف به حضور در تیم ملي هم فکر مي کند 
و این مي تواند رؤیاي کسب موفقیت کامل او 

در تیم ملي را محقق کند.

به قهرمانان در زمان حیات شان رسیدگي کنید

سيامند رحمان از يادمان نمي رود

مسي قدرتمند در بارسا با انگیزه در آرژانتین

کومان: درگيري او با باشگاه بود

نامگذاري سالن 
حامد قهرماني

     بازتاب
وزنه ب���رداري 
ن  س����یو ا ر فد
جانبازان و معلولی��ن به نام س��یامند رحمان 
هرچند اتفاقي بسیار خوب و ارزشمند است، اما 
باعث نمي ش��ود ک��ه توج��ه ب��ه قهرمانان و 
مدال آوران را صرفاً در اینگون��ه نامگذاري ها و 
دیده ش��دن ها، آن هم پس از م��رگ یا پایان 
دوران قهرماني یک مدال آور ببینیم.  سیامند 
رحمان بارها و بارها باعث شادي دل مردم شد، 
ام��ا در طول م��دت حی��ات کوتاه��ش فقط 
زمان هایي دیده شد که قرار بود زیر وزنه برود و 
افتخارآفریني کند. گالیه هاي سرمربي تیم ملي 
پاراوزنه برداري کشورمان در این خصوص بسیار 
شنیدني است. او دوست داشت وقتي سیامند 
زنده بود این اتفاقات مي افتاد. علی اصغر رواسی 
مي گوید: »کار بسیار خوبی از طرف فدراسیون 
ورزش های جانب��ازان و معلولین و کمیته ملی 
پارالمپیک صورت گرف��ت. امیدوارم این قبیل 
کارها برای قهرمانان این م��رز و بوم ادامه پیدا 
کند. البته خیلی دوست دارم به قهرمانانمان در 
زم��ان حیات شان رس��یدگی کنیم، ن��ه بعد از 
فوت شان. امیدوارم توجهات و رسیدگی ها در 
تمام اوقات برای همه قهرمانان دیده ش��ود.« 
عثمان رحمان، پدر سیامند نیز در این خصوص 

مي گوید: »تمام دنیا سیامند را دوست داشتند 
و او متعلق به همه مردم ایران بود. از ابراز محبت 
و دلداری مردم شریف ایران تشکر می کنم که از 
هر لحاظ با ما همدردی کردند. از تمام مسئوالن 
و دست اندرکاران ورزش��ی که مسبب این امر 
بودند که نام س��یامند رحمان روی این سالن 
گذاشته شود و اسم او بر سر زبان ها تکرار شود 
هم تشکر می کنم. این یک کار نیک و پسندیده  
بود که باعث خوشحالی تمام مردم ایران شد.« 
پدر سیامند با اشاره به خصلت پهلواني او عنوان 
مي کند: »رفتار و کردار سیامند را نمی توانم با 
هیچ کلم��ه ای توصیف کنم. از طرف��ی پدر او 
هستم، اما درباره شخصیت پس��رم این را باید 
بگویم که سیامند دنیای ادب، معرفت و مهربانی 
برای خانواده و دوستانش بود. او هرگز از یادمان 
نخواهد رفت. در اینجا جا دارد که از مسئوالن 
شهر اش��نویه هم تش��کر ویژه اي داشته باشم. 
فرمانداری اشنویه در زمان برگزاری مسابقات 
زحمات زیادی می کش��یدند و میدان شهر را 
خالی می کردند تا مردم مسابقه سیامند را تماشا 
کنند، چراکه جا برای همه نبود، اما بعد از کسب 
مدال طال توسط پسرم در رقابت های حساس و 
مهم، مردم با ماش��ین های خود به سطح شهر 
می رفتند و بوق می زدندند و شادی می کردند. 

این صحنه ها هیچگاه از یاد نمی رود.«

سعيد احمديان

 مديريت دستوری و شعاری
آفت بزرگ ورزش!

دستورات مقام باالتر الزم االجرا هستند و کسی نباید در مقابلش نه بیاورد، اما 
وقتی کسی توجهی به دستورات و ابالغیه ها نمی کند، مقام باالتر موظف به 
برخورد جدی با خاطیان است، نه اینکه هرچند وقت یک بار به زیردستانش 
دستور انجام فالن کار را بدهد و بعد هم نسبت به اجرای آن بی تفاوت باشد. 

وزیر ورزش در این چند ماه خود را در موضوع خصوصی سازی سرخابی ها فعال 
و جدی نشان داده و در تازه ترین اقدام دستور تشکیل تیم ویژه بررسی نهایی 
صورت های مالی و رفع موانع بر شفاف سازی ورود پرسپولیس و استقالل به 
بازار سرمایه را صادر کرده اس��ت. از آنجا که تاکنون مدیران سرخابی ها در 
بی توجهی به اینگونه دستورات خبره بودند، اصالً نمی توان نسبت به دستور 
جدید سلطانی فر امیدوار بود. بسیار عجیب است؛ وزیر ورزش از نوع مدیریت 
دو باشگاه متبوعش خبر دارد و می داند آنها با چه بلبشویی مواجه هستند، 
اما کماکان انتظار دارد مدیران قانون گریزی که قوانین مهم زیادی را زیر پا 
می گذارند یا آنها را دور می زنند با یک دستور خشک و خالی سربه راه شده و 

به مسیر مدیریت کارآمد، حرفه ای و مؤثر هدایت شوند!
شفاف سازی همان مهره گمشده فوتبالی است که گردش مالی سنگینی 
دارد. سال هاست که هر باشگاه براساس سالیق مدیران وقتش تصمیم گیری 
و اقدام می کند. در این بین کسی اهمیتی به مقررات نمی دهد و در واقع روابط 
حرف اول را می زند. در این اوضاع نابس��امان که رقم قراردادها سر به فلک 
کشیده فقط دستور شفاف سازی را کم داشتیم. هفته هاست که رسانه ها از 
دستمزدهای نجومی فوتبالیست ها و مربیان می نویسند و تالش می کنند 
تا رقم های شنیده شده در خصوص فالن بازیکن یا مربی را بازتاب دهند، اما 
یک مقام مسئول از وزارت یا حتی فدراسیون واکنشی به این بحث مهم نشان 
نداده است، آن وقت آقای وزیر به یک باره یاد رفع موانع شفاف سازی افتاده 
است! برای یادآوری می گوییم که قدم اول شفاف سازی روراست بودن با مردم 
و داشتن عزم جدی برای اجرای قانون است. چطور مي توانیم به عملکرد تیم 
ویژه بررسی صورت های مالی دو باش��گاه خوش بین باشیم، وقتی کسی 
توجهی به ریخت و پاش ها نمی کند. دخل و خرج سرخابی ها هیچ وقت با هم 
تناسبی نداشته و مردم نیز این واقعیت را خوب می دانند، اما همین دو باشگاه 
دولتی به هر بازیکن خود دست کم چند میلیارد تومان دستمزد می دهند. 
در صورتی که وزارت ورزش به عنوان متولی آنها باید عملکرد مدیران عامل 
و اعضای هیئت مدیره ای را که خود انتخاب کرده زیر ذره بین قرار دهد و به 

خاطر حاتم بخشی شان از بیت المال آنها را بازخواست کند. 
اگر اعتقادی به شفاف س��ازی دارید در وهله اول بحث خرج های بی رویه 
دو باشگاه را روشن کنید. واقعیت این است که عزمی برای روشن شدن 
صورت های مالی سرخابی ها وجود ندارد که اگر وجود داشت، مدیران این 
دو باشگاه در دو دهه باید به خاطر حیف و میل بودجه دولتی، سوءمدیریت، 
تصمیمات چالش برانگی��ز و هزار و یک مورد دیگر محاکمه   می ش��دند. 
اصوالً نمی توان تنها به ابالغیه ها و دستورات بسنده کرد، به همین دلیل 
وزیری که دستوری را صادر می کند باید روی اجرای آن توسط نهادهای 
متبوع وزارتخانه نیز نظارت دقیق و ویژه اي داشته باشد و در صورت بروز 
هرگونه تخطی یا اهمال با مدیر خاطی به ش��دت برخورد کند. تنها در 
این صورت اس��ت که می توان نسبت به اجرایی ش��دن قوانین و ضوابط 
امیدوار بود، واال ورزش ما پر از دستوراتی است که بهایی به آن داده نشده 
و نمی شود. آشفته بازار فوتبال کشورمان و بدهی های سنگین دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل حاصل همین بی اهمیتی ها به اجرای قوانین است. 
عالوه بر این مدیریت شعاری، آفت ورزش کشورمان بوده و شفاف سازی، 

خصوصی سازی یا هر مسئله مهم دیگری با شعار اجرایی نخواهد شد. 

نگاهی به آخرین تحوالت انتخاب سرمربی جدید استقالل
 عمليات فريب با اسم رمز استرا 

برای آوردن آلکس
عوام فریبی بود یا واقعیت، هنوز مشخص نیست، اما هرچه بود داستان بازگشت 
استرا را باید تمام شده دانست، سرمربی محبوب استقاللی ها که آذر گذشته از 
تهران رفت، اما ابتدای شهریور امسال مسئوالن استقالل در بوق و کرنا کردند 
که می خواهند او را دوباره به  نیمکت آبی ها برگردانند. وعده ای که چند هفته 
بعد مشخص شد سرابي بیش نبوده اس��ت. در حالی که احمد سعادتمند، 
مدیرعامل آبی ها س��کوت کرده و حرفی در این باره نمی زند، استراماچونی 
در یک استوری جنجالی پرونده حضورش در استقالل را می بندد تا هواداران 
آبی پوشان که با میلیون ها کامنت زیر پست های استرا در شبکه های اجتماعی، 
می خواستند برای بازگشتش فرش قرمز پهن کنند، حاال خودشان را برای 

دیدن یک مربی دیگر روی نیمکت استقالل در فصل آینده آماده کنند.
   استرا: اصالً پیشنهادی ندادند

»مگر مش��کالتی که باعث رفتن اس��ترا شد، برطرف ش��ده که قرار است 
برگردد؟!« این سؤال خیلی ها در روزهای اولی بود که زمزمه بازگشت استرا 
به ایران به گوش می رسید، به خصوص که او پاییز سال گذشته پس از تأخیر 
چند ماهه در پرداخت قراردادش و امروز و فردا کردن های مسئوالن استقالل 
چمدانش را بست و از ایران رفت. حال در شرایطی که مشکل استقالل برای 
پرداخت پول برطرف نشده و سخت تر هم شده و باشگاه حتی بدهی شفر را 
هم ندارد که بدهد، چه برسد به قرارداد دالری استرا، خیلی ها خبر بازگشت 
استرا را سنگی بزرگی دانستند که نشانه نزدن بود. عالوه بر حساب خالی 
باشگاه و شدیدتر شدن مشکالت انتقال پول به دلیل تحریم ها، وضع قانون 
منع جذب بازیکن و مربی خارجی توسط باشگاه ها در فدراسیون فوتبال، 

بازگشت استرا را تبدیل به یک مأموریت غیرممکن و البته محال کرده بود.
با این حال سعادتمند، مدیرعامل آبی ها به دنبال این بود که با یک تیر دو 
نشان بزند؛ هم فرهاد مجیدی را که رابطه خوبی با او نداشت به خانه بفرستد و 
هم با مطرح کردن نام استراماچونی، عالوه بر کم کردن هزینه های برکناری 

مجیدی با توجه به محبوبیت استرا، خودش را دل سکوهای آبی جا کند. 
انتظار ها اما برای آمدن استرا بی فایده بود و در روزهایی که سعادتمند تلفن 
همراهش برخالف گذشته از دسترس خارج شده و دیگر خبری از مصاحبه های 
پرشمارش در رسانه ها نیست، استراماچونی سه شنبه شب در یک استوری 

جنجالی، آب پاکی را روی دست هواداران استقالل ریخت.
عصر دوشنبه اس��ترا در اولین واکنش به بازگش��تش به ایران در یک 
استوری نوش��ت: »من امروز خیلی عصبانی هس��تم. به  نظر می رسد 
که فدراسیون مجوز را رد کرده اس��ت. من هیچ وقت پیشنهادی را رد 
نکردم، چون هیچ پیشنهادی ارسال نشده بود. من عشق شما )هواداران 
استقالل( را احساس می کنم و می خواهم بدانید که این حس همیشگی 

و متقابل است. من امروز خیلی ناراحت هستم.«
   باشگاه استقالل: استرا کم لطفی می کند

در حالی استراماچونی هرگونه دریافت پیشنهاد را رد می کند که در آن سو 
مدیران استقالل مدعی هستند که در سفرشان به ایتالیا از استرا جواب 
مثبت گرفته اند، اما قانون منع جذب خارجی ها مانع شده است. مهدی 
عبدیان،  عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در این رابطه در اینستاگرامش 
نوش��ت: »با توجه به مصوبه هیئت مدیره )با رأی مثب��ت همه اعضا( به 
مدیرعامل دستور داده شد نسبت به بازگرداندن آقای استراماچونی اقدام 
کند تا از هدر رفتن بیت المال جلوگیری شود و باشگاه از یک غرامت سنگین 
نجات پیدا کند. در مذاکرات مدیرعامل با آقای استراماچونی توافق شفاهی 
و نظر مثبت ایش��ان برای بازگشت جلب ش��د، ولی با توجه به منع ورود 
بازیکن و مربی خارجی ارسال قرارداد نهایی یا پیش نویس قرارداد به ایشان 

غیرممکن بود و ارسال آن تبعاتی برای باشگاه داشت.«
بهمن نیکخو، مشاور مدیرعامل استقالل هم دیروز در گفت وگو با خبرگزاری 
ایسنا، استرا را به کم لطفی متهم کرد: » به نظر من ایشان نسبت به این مسئله 
کم لطفی کردند. واقعیت این نیست، چرا ایشان این مسئله را به این صورت 
مطرح کردند برای من مشخص نیس��ت. در دو روز آینده باشگاه قطعاً آن 
چیزی که واقعیت است را به طور مستند ارائه می دهد. این موضوعات باید به 
طور شفاف روشن شود که هواداران بدانند واقعیت چیست. مدیران باشگاه به 

خاطر این مسئله حتی به ایتالیا رفتند و صحبت های الزم را انجام دادند.«
   آلکس نوری گزینه جدید استقالل

اگرچه چند تن از هواداران اس��تقالل دیروز با تجمع مقابل فدراسیون 
فوتبال، خواهان لغو قانون ممنوعیت جذب خارجی ها و بازگشت استرا 
شدند اما به نظر می رسد در باشگاه، مسئوالن این تیم قید نشستن دوباره 
استرا را که پیش از این وعده داده بودند، زده اند و صحبت از گزینه های 

جدید برای نیمکت آبی پوشان است.
آلکس نوری سرمربی ایرانی – آلمانی که سابقه هدایت وردربرمن را در 
کارنامه اش دارد، اصلی ترین گزینه ای اس��ت که استقاللی ها در صورت 
منتفی شدن کامل بازگشت استرا با او وارد مذاکره خواهند شد. خبری 
که نیکخو، مش��اور مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل هم آن را تأیید کرده 
اس��ت: »قطعاً الکس نوری یکی از گزینه های ما در صورت عدم توافق با 

استراماچونی است. باشگاه نمی تواند بدون فکر و برنامه جلو برود.«

مديران استقالل صداقت داشته باشند
مانند هواداران استقالل نگران وضعیت این 
تیم هستم. اگر قرار است که استراماچونی 
برگردد چرا پستی گذاشته که هیچ صحبتی 
با من نشده است. اگر سعادتمند، مدیرعامل 
اس��تقالل صادقانه صحبت کند هواداران 
قبول می کنند و با این مسئله کنار می آیند، 
ولی اینکه به دروغ بگوید ما با استراماچونی 
صحبت کرده ایم و قرار است بیاید اما بعدش 
بگویند که خودش نمی آید کمکش می آید، 
کمکش نمی آید پدرش می آید و... هواداران ناراحت می شوند. آنها هم حق 
دارند و می خواهند تکلیف تیم شان مشخص شود. نمی شود هر مدیرعاملی 
که می آید یک دروغی بباف��د. یک جام را به راحتی از دس��ت دادند، در 
حالی که فصل برای استقالل می توانست خوب تمام شود و حتی فرهاد 
می توانست با جام گرفتن در استقالل بماند و خیلی اتفاقات نیز بیفتد. از 
سعادتمند خواهش می کنم وقتی می گوید باشگاه برای مردم و هواداران 
است بیاید و صادق باشد و با مردم صحبت کند. بگوید اصالً چنین چیزی 
نبوده، نه اینکه دروغ بگویند و ماجرا را کش بدهند و این همه مشکالت 
را به وجود بیاورند. صادقانه بگویند چنین چی��زی نبوده و ما صحبتي 
نکرده ایم و دنبالش هم نبوده ایم. این حق هوادار است که واقعیت را بداند، 
االن هم استراماچونی بیاید معلوم نیست دوباره همان استراماچونی سابق 
باشد و بتواند نتایج خوبی بگیرد. س��عادتمند باید در گفتارش صداقت 

داشته باشد و این می تواند حالل تمام مشکالت باشد.

هاشم بيک زاده

پیشکسوت استقالل

کرونا را بهانه کرده اند!
حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که مدتی است در اردوی فرانسه بسر 
می برد مدعی شد که فدراسیون نه تنها نگاه حمایتی ندارد، بلکه در جهت 
تخریب او نیز حرکت می کند: »اردویی یک ماهه در فرانسه داشتم که تمام 
هزینه های آن را خودم پرداخت کردم. متأسفانه فدراسیون در این مقطع نه 
تنها نگاه حمایتی ندارد، بلکه کامالً غرض ورزانه قصد تخریبم را دارد، حتی 
به گونه ای برخورد می کنند که انگار ورودی المپیک  من را قبول ندارند، در 
حالی که IOC تمام سهمیه های کسب شده را قبول دارد. متأسفانه هفت 
ماه است که مربی و اردویی ندارم و کوچک ترین حمایتی هم نشده ام، حتی 
درخواس��ت یک رکورد گیری در تهران را داشتم که فدراسیون آن را هم 
انجام نداد و مجبورم کارهایم را خودم از صفر تا ۱۰۰ انجام دهم. گفتند چند 
ماه صبر کن، چون برنامه ها باید از نظر فنی تأیید شود و در رکوردگیری 
شرکت کنی، اما در آخر عنوان کردند پول نداریم و تمام. متأسفانه با تعویق 
المپیک بدبخت شده ایم، چون ش��یوع کرونا سپر بالی خیلی ها شده تا 

وظایف شان را با این بهانه انجام ندهند.«

حقوق 3 ميليونی برای 2 بوکسور المپيکی
حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس با اشاره به گرفتن مجوز برگزاری 
اردوهای تیم ملی گفت: »به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا حدود شش، 
هفت ماه نتوانستیم اردوهای تیم ملی را برگزار کنیم. در نهایت با توجه به 
پیگیری ها توانستیم مجوز برگزاری اردوی تیم ملی با حداقل  ها را از  ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در ورزش دریافت کنیم تا ملی پوشان المپیکی زیر نظر 
کادرفنی تمرینات خود را آغاز کنند. خوشبختانه با هماهنگی یکی از دوستان 
که عالقه ای به افشای نام خود نداشت تا رقابت های المپیک، شرایط پرداخت 

حقوق 3 میلیون تومانی را برای دو ملی پوش المپیکی فراهم کرده ایم.«

از خط و نشان پرسپولیس برای حریف بازنده تا تالش سپاهان و شهرخودرو برای جبران

اميدواري نمايندگان ايران در قطر


