
پاختاک��ور ه��م  
دنيا حيدري
   گزارش

حرفی برابر اراده 
پرسپولیس براي 
گفتن نداش��ت و با به زانو درآمدن مقابل نماینده 
سرخپوش ایران سند حضور شاگردان یحیی را در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آس��یا امضا کرد. حاال 
پرس��پولیس بعد از دو س��ال، تنه��ا 90 دقیقه با 
فینالیست شدن دوباره فاصله دارد که برای دستیابی 

به آن باید النصر را هم کنار بزند.
  النصر در مسیر السد و پاختاکور؟

پاختاکور هم اش��تباه الس��د را تکرار کرد. حریف 
ازبکستانی پرس��پولیس بعد از کنار زدن استقالل 
تصور می کرد که نسخه سرخپوشان تهرانی را هم 
می تواند مانند شهرخودرو و استقالل بپیچد. این 
همان اشتباهی بود که السد بعد از غلبه بر سپاهان 
مرتکب شد. اشتباهی که برای هر دو تیم به قیمت 
حذف از ای��ن دوره از رقابت های لی��گ قهرمانان 
آسیا تمام شد. پاختاکور اما حتی نتوانست مانند 
السد بازی زیبایی به نمایش بگذارد و با وجود تمام 
ادعایی که داشت حرفی براي گفتن مقابل انگیزه 
و جنگندگی یاران یحیی نداشت و دست آخر نیز 
حسابش با دو گل زیبای آل کثیر بسته شد. اتفاقی 
که البته 10 نفره شدن نماینده ازبکستان که شیرازه 
این تیم را از هم پاش��ید در آن بی تأثیر نبود. حاال 
پرسپولیس بعد از پشت س��ر گذاشتن دو حریف 
قدر، 90 دقیقه بازی با النصر را پیش رو دارد برای 
حضور دوباره در فینال لیگ قهرمانان آسیا. فینالی 
که حضور در آن را دو سال پیش با برانکو تجربه کرده 
بود و حاال استحقاق تکرار این تجربه را دارد. البته به 
شرط آنکه برابر النصر هم مانند دیگر حریفان همان 

اندازه با تمرکز، منسجم و جنگنده باشد. 
  به هدفمان می اندیشیم، نه موفقیت های 

قبلی پرسپولیس
ساعت 18:30 امروز پرس��پولیس باید در آخرین 
مبارزه با تیم های غرب آسیا با النصر عربستان دیدار 
کند، صدرنشین گروه D که پیشتر در مرحله گروهی 
این رقابت ها سپاهان ایران را با نتیجه تکراری 2 بر 
صفر در بازی رفت و برگش��ت کنار زده بود. النصر 
در ادامه همچنین دو نماینده عربستانی )التعاون 
و االهلی( را از س��د راه برای حضور در نیمه نهایی 
برداش��ته و حاال در رؤیای فینالیس��ت شدن بسر 
می برد. رؤیایی ک��ه برای تحقق آن باید از س��دی 
چون پرسپولیس عبور کند. اتفاقی که روی ویتوریا، 
سرمربی پرتغالی النصر عربستان نیز تأکید دارد که 
کار ساده ای نیست: »این فینالی است که هم ما و هم 
پرسپولیس می خواستیم در آن حضور داشته باشیم. 
هر دو هم می خواهیم پیروز میدان شویم. اعتماد به 
نفس باالیی داریم، اما به همان اندازه می دانیم که 
مقابل چه تیم بزرگی قرار است به میدان برویم و چه 
کار سختی داریم برای آنکه نماینده غرب آسیا باشیم. 
با وجود این اشتیاق فراوانی برای برد داریم. برایمان 
اهمیتی ندارد که پرسپولیس س��ه مرتبه در طول 
چهار سال گذش��ته حضور در نیمه نهایی را تجربه 

کرده، اما النصر مدت زی��ادی بود که به این مرحله 
نرسیده، فقط می خواهیم 90 دقیقه تمرکزمان را 
حفظ کنیم برای کنار زد تیم قدرتمندی که مقابل 

داریم تا به هدفمان برسیم، همین.«
  ستاره های حریف 

النصر نفرات خوبی دارد که یحیی برای کنار زدن 
این تیم باید برای مهار تک تک آنها برنامه داشته 
باشد. خالد الغنام، ستاره 19 س��اله ووینگر چپ 
النصر، یکی از مهره های اصلی زردپوشان عربستانی 
است که عالوه بر دریبل زن بودن، قدرت دید باالیی 
هم دارد و در این رقابت ها س��ه پاس گل مهم را به 
نام خود ثبت کرده است. حمداهلل، بازیکن مراکشی 
 AFC النصر دیگر ستاره این تیم است که به تصور
در صورت صعود زردپوشان به فینال می تواند آقای 
گل این رقابت ها لقب گیرد. ای��ن بازیکن پس از 
ماجد عبداهلل که در سال 1998 خداحافظی کرد، 
به ستاره النصر تبدیل شده و توانسته در دو فصل 
پیاپی عنوان آقای گلی لیگ عربستان را از آن خود 
کند. گونزالو نیکوالس مارتینس معروف به »پیتی 
مارتینس« دیگر مهره قابل اتکای النصر است که 
مقابل االهلی گلزنی کرد و عبدالفتاح عسیری که 
س��تاره النصر مقابل االهلی بود و به نظر می رسد 
برابر پرسپولیس هم یکی از مهره های اصلی حریف 
سعودی باشد. البته در این لیست باید از عبدالمجید 

الصلیهم نیز به عنوان بازیکن برتر النصر نام برد.
  دست پر یحیی و بالی جان حریفان

البته دست یحیی هم برابر حریف عربستانی خالی 

نیست. سرمربی جوان سرخپوشان در درون دروازه 
مهره قابل اتکایی چون لک را دارد که در بازی های 
گذشته عالی ظاهر شده است. در خط دفاعی نیز 
می توان به شجاع اشاره کرد که با وجود اختالفات 
شدیدی که با باشگاه داشته، درون زمین از جان مایه 
گذاشته و در بازی امروز نیز امید اصلی سرخپوشان 
برای مقابله با مهرهای هجومی حریف است. ضمن 
اینکه وحید امیری و بشار رسن نیز دو مهره جنگنده، 
دونده و صدالبته تأثیرگذار پرسپولیس در بازی های 
قبلی بودند. اما شاید زهردارترین مهره سرخپوشان 
که تا به امروز حسرت برد و صعود را به دل حریفان 
این دوره پرسپولیس گذاشته عیسي آل کثیر باشد 
که تاکنون چهار مرتبه در این دوره برای نماینده 
سرخپوش ایران گلزنی و خیلی زود ثابت کرده که 
جانشین خوبی برای علیپور است و سرخپوشان در 

خرید او اشتباه نکرده  اند.
  پرسپولیس جام می خواهد

 النصر می تواند قربانی بعدی پرسپولیس باشد در راه 
رسیدن به فینال، تیمی که اگرچه از مهره های قابل 
قبولی بهره می برد و تا به اینجای کار هم خوب پیش 
آمده و حضورش در فینال نشان دهنده قدرتی است 
که دارد، اما نگاهی به عملک��رد این تیم خصوصاً در 
مرحله گروهی نشان می دهد که کنار زدن این تیم 
عربستانی چندان هم دور از دسترس نیست. تیمی 
که مقابل السدي که پرسپولیس به زانو درآوردش، تن 
 D به تساوی داده و برابر العین امارات قعرنشین گروه
نیز متحمل شکست شد، آنقدر ها هم نمی تواند برای 

ش��اگردان یحیی که تخته گاز راه فینال را در پیش 
گرفته اند سرسخت و دس��ت و پاگیر باشد. با وجود 
این یحیی تأکید دارد که هر بازی فینال است و هیچ 
حریفی را نمی توان دست کم گرفت، خصوصاً حریفی 
که تا نیمه نهایی پیش آمده است: »با مشکالت زیادی 
خود را به دوحه رس��اندیم و از کوه موانع رد شدیم و 
حاال به دیداري رسیده ایم که یک فینال است و تیمی 
که بتواند به سالمت از این نبرد بیرون بیاید به بازی 
آخر می رسد. سزاوار و شایسته رسیدن به این مرحله 
بودیم، اما راهمان هنوز ادام��ه دارد. می خواهیم در 
فینال باشیم و قهرمان شویم تا دل هوادارانی را که 
در این مدت جای شان کنار ما و روی سکوها خالی 
بود شاد کنیم. امیدوارم این بار هم به هدفی که داریم، 
برسیم. در واقع پرسپولیس جام می خواهد و تا آخرین 

لحظه برای دستیابی به آن مبارزه می کنیم.«
  90 دقیقه تا حضور در بین بزرگان

حضور در فینال اما این بار برای پرسپولیس متفاوت 
خواهد بود. با توجه به اینکه آسیا سه سهمیه برای 
حضور در جام باشگاه های جهان دارد، رقابت هایی 
که در فورم��ت جدید هر چهار س��ال یک بار و در 
فاصله یک س��ال تا جام جهانی در کشور میزبان 
مسابقات برگزار می شود، پرسپولیس در صورت 
عبور از سد النصر و حضور در فینال می تواند بعد از 
سپاهان دومین تیم ایرانی باشد که حضور در جام 
باشگاه های جهان را تجربه می کند. تجربه ای که 
منوط به کنار زدن حریف عربستانی در نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان آسیاست.
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سعيد احمديان

موتور گلزني کريم هم روشن شد
درخشش لژیونرهاي مهاجم کشورمان تمامي ندارد، پس از آتش بازي 
سردار آزمون در روسیه، رضا قوچان نژاد در هلند و کاوه رضایي در بلژیک، 
پنج شنبه کریم انصاري فرد هم با گل فوق العاده اي که براي آ.اک آتن به 
ثمر رساند، تیمش را به مرحله گروهي لیگ اروپا رساند. انصاري فرد در 
بازي با ولفسبورگ در حالي از دقیقه 87 وارد زمین بازي شد که در دقایق 
تلف شده نیمه دوم با یک شوت دقیق گل دوم و برتري آ.اک آتن را وارد 
دروازه تیم آلماني کرد تا تیم یوناني در نهایت 2 بر یک برنده بازي شود 
و به مرحله گروهي لیگ اروپا صعود کند. انصاري فرد درباره گلزني اش 
مي گوید: »توانستم به تیمم کمک کنم و اصالً حسم را نمی توانم توصیف 
کنم. اعتقاد داش��تم که گل می زنم. دقیقاً این جمل��ه را زمانی که گرم 
می کردیم، گفتم. می خواستم واقعاً به تیمم کمک کنم.« ماسیمو کاررا، 
سرمربی آ.اک آتن هم به تمجید از س��تاره ایرانی اش پرداخت و گفت: 
»برای کریم انصاری فرد بسیار خوشحالم و می دانم او نیز خیلی خوشحال 
است. چیزی بهتر از گل زدن برای بازیکن وجود ندارد، آن هم گلی که 

باعث شود تیمت راهی لیگ اروپا شود.«

منبع: ديلی میل

انتظار نداشتم شرايط کشتي گيران خوب باشد
با ش���روع رقابت هاي لیگ برتر کشتي آزاد عملکرد کشتي گیران از سوي      خبر
سرمربي تیم ملي مورد ارزیابي دقیق قرار گرفت. غالمرضا محمدي با 
اشاره به آمادگي خوب کشتي گیران گفت: »سطح کیفی مسابقات مثبت است، بعد از چند ماه دوری 
از مسابقات، فدراسیون کار خوبی انجام داده که با شرایط موجود لیگ را برگزار کرده است. انتظار خودم 
این بود که کشتی گیران شرایط خوبی نداشته باشند. حضور تیم هاي جدید و مدعي هم خیلي به 
پویایي کشتي کمک مي کند. سطح کیفی خوبی که در مسابقات دیدیم به تیم ملی کمک می کند تا 
به شرایط ایده آل برسیم. تالش می کنیم بدن بچه ها را به فرم ایده آل برسانیم. ما باید سهمیه کسب 
کنیم و سه سهمیه در کشتی آزاد و سه سهمیه در کشتی فرنگی مانده است. بعد از آن مسابقات قاره ای 

و شاید جام تختی را داشته باشیم که باید با برنامه ریزی درست به این مسابقات برسیم.«

جالب است که مسئوالن ورزش 
فريدون حسن

      بازتاب
کش��ور کوچک ترین ش��ناختي 
نس��بت به مس��ائل روز و برخي 
اولویت ها ندارند. مث��اًل اینکه هنوز هم میزان پاداش ورزش��کاران 
مدال آور و قهرمان همان س��که 2 میلیون توماني اس��ت یا اینکه 
نمي دانند نباید بین مربي و ورزشکار تفاوتي قائل شد و رشته هاي 
مدال آور و افتخار آفرین را باید به یک چشم نگاه کرد. تمامي این موارد 
را مي توان از حرف ها و درددل هاي مربیان و ورزشکاران فهمید. مثاًل 
محمد طالیي، سرمربي تیم کشتي آزاد نوجوانان که با انتقاد از میزان 
پاداش کشتي گیران مي گوید: »این رفتار با قهرمانان درست نیست، 
اگر پاداشی به ما نمی دادند خیلی بهتر بود و حتی با یک تقدیرنامه 
خالی، احترام ما بیشتر حفظ  می شد تا اینکه ۶ میلیون پاداش بدهند. 
نزدیک المپیک که می شود مس��ئوالن انتظارات زیادي دارند، اما 
خودشان در عمل اینگونه رفتار می کنند. ما هیچ وقت به خاطر پاداش 
کشتی نگرفتیم و همیشه برای شاد کردن دل مردم به میدان رفتیم، 

واقعاً دیگر نمی دانیم چه بگوییم. ورزشکاران و قهرمانان به وظیفه 
خودشان عمل می کنند و امیدوارم مسئوالن هم به وظایف شان عمل 
کنند.« جمشید بختیاری، مربی باسابقه دوومیدانی هم اینگونه از 
نادیده گرفته شدن زحماتش صحبت مي کند: »متأسفانه مسئوالن 
وزارت ورزش فرق مربی با ورزش��کار را نمی دانند. دو سال قبل در 
مسابقات قهرمانی آس��یا در هنگ کنگ موفق شدیم، اما خبري از 
پاداش نشد تا اینکه چند روز قبل 22 میلیون به شاگردم و 7 میلیون 
نیز به من دادند. ابتدا نمی خواستم این پول را بگیرم، اما گفتند که اگر 
همین مبلغ را دریافت نکنم از دستم می رود. واقعاً چرا یک مربی باید 
اینقدر تو سری خور باشد! نمی دانم چرا تصمیم گرفته اند که یک مربی 
را اینقدر سطح پایین حساب کنند. اگر یک مربی خارجی چنین 
شاگردانی تربیت می کرد و موفق  می ش��د، باز هم همین کار را با او 
می کردند. فقط روی عشقی که دارم تمرین می دهم، ولی واقعاً در 
این مسئله پرداخت پاداش ها سوختم. تازه بگذریم که در این سه ماه 

فقط 3 میلیون تومان حقوق گرفته ام.«

انتقاد از تبعیض هاي وزارت ورزش باال گرفت

پاداش يا تحقير!؟

شیوا نوروزی

پاداش مدال آوران را هم مانند قرارداد 
فوتبالي ها بر اساس تورم تعيين کنيد

سال هاست که قهرمانان و مدال آوران از رویکرد تبعیض آمیز وزارت ورزش 
و سایر متولیان ورزش در رسیدگي به ورزشکاران گالیه دارند، گالیه هایي 
که البته کمتر به جایي رسیده و گوش ش��نوایي براي آنها بوده است. در 
پیش گرفتن چنین رویکردي در وزارت ورزش در بي توجهي به شکوه ها و 
انتقاداتي که قهرمانان نسبت به رسیدگي هاي حداقلي دارند، شکاف بین 
مدیران ورزشي و قهرمانان را هر سال که مي گذرد بیشتر از قبل مي کند. 
توزیع پاداش مدال آوران س��ال 97، آن هم پس از دو سال تأخیر توسط 
وزارت ورزش تازه ترین موردي است که تبعیض ها را در ورزش کشورمان 
آشکارتر کرده است، به خصوص که همزماني پرداخت این پاداش ها با فصل  
نقل و انتقاالت فوتبال و ریخت و پاش هاي دو باشگاه زیرمجموعه وزارت 
ورزش از بیت المال به خوبي بیانگر نوع نگاه وزیر ورزش به حمایت هاي 

صورت گرفته از رشته هاي مختلف ورزشي است.
هرچند که در فوتبال توجه به محبوبیت و گردش باالي مالي که در همه 
جهان در آن دیده مي شود، حسابش را از بقیه رشته ها جدا کرده است و 
قهرمانان یا مدال آوران هم انتظار ندارند که هزینه هاي چندصد میلیاردي 
باشگاه هاي دولتي براي یک فصل در رشته هاي دیگر هم پرداخت شود. با 
این حال مهم ترین انتظاري که از وزیر ورزش مي رود اجراي عدالت است؛ 
اینکه یک قهرمان به اندازه افتخاري که کس��ب کرده مورد حمایت قرار 
گیرد و پاداش هاي پرداخت شده به نوعي نباشد که حتي گوشه کوچکي از 
زحمات مدال آوران را هم نتواند جبران کند. برآورده شدن چنین انتظاراتي 
اما در ورزش کشور بیش��تر یک هدف دس��ت نیافتني براي مدال آوران 
کشورمان بوده که با وجود امکانات پایین و آماده سازي سخت، توانسته اند 
در مسابقات جهاني، المپیک و آسیایي براي کشورمان مدال کسب کنند.

در حالي پاداش مدال آوران سال 97 بر اس��اس سکه 2 میلیوني پرداخت 
مي شود که قیمت سکه 15 میلیون را هم رد کرده است. این در شرایطي است 
که در دو باشگاه زیرمجموعه وزارت ورزش، یعني استقالل و پرسپولیس، 
قراردادهاي پرداختي به بازیکنان نسبت به سال گذشته حداقل سه برابر شده 
و بازیکني که تا سال گذشته قرارداد یک میلیاردي داشته براي فصل جدید 
قرارداد 7 میلیاردي و هفت برابري امضا کرده است. در این شرایط به خوبي 
با یک مقایسه مي توان به این نتیجه رسید که پاداش پرداختي به مدال آوران 
منهاي فوتبالي در مقابل دست و دلبازي مدیران منتصب وزارت ورزش در 

دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپولیس، نسبتي با عدالت ندارد. 
در پیش گرفتن چنین رویکردي تنها به دلس��ردي قهرمانان مي انجامد 
و باعث مي ش��ود آنها با توجه به دغدغه هایي که نس��بت به عدم تأمین 
معیشت ش��ان به س��بب پاداش هاي حداقلي دارند، کار س��ختي براي 
تکرار قهرماني ش��ان پیش رو داش��ته باشند. مس��ئله اي که مدال آوري 
کاروان کش��ورمان را در المپیک و بازي هاي آسیایي به خطر مي اندازد، 
به خصوص که اکثر قهرمانان رشته هاي مختلف به جز پاداشي که بابت 
مدال هاي آسیایي و جهاني  شان دریافت مي کنند، درآمد خاص دیگري 
ندارند و قرارداده��اي آنها در لیگ هاي داخلي حت��ي کفاف تمرینات و 

آماده سازي شان را هم نمي دهد.
در چنین ش��رایطي همانطور که مدیران منصوب وزارت ورزش در دو 
باشگاه دولتي استقالل و پرسپولیس با توجه به تورم، مجوز چند برابر 
کردن قراردادهاي میلیاردي فوتبالیست ها را که در نهایت از بیت المال 
پرداخت مي شود، دارند وزارت ورزش نیز باید در پرداخت پاداش هاي 
قهرمانان میزان تورم ساالنه را نیز در نظر بگیرد و با احتساب آن، آیین نامه 

پاداش را اصالح کند.
نمي ش��ود وزارت ورزش در دو باش��گاه فوتبال زیرمجموعه اش دست 
مدیران را در بستن قراردادهاي چندبرابري باز بگذارد، اما براي پرداخت 
پاداش مدال آوران قیمت چند سال پیش را براي معادل سازي با تعداد 
س��که هایي که به یک قهرمان مي دهد در نظر بگیرد. چنین رویکردي 
عین بي عدالتي اس��ت و انتظار مي رود پس از این براي مس��ابقاتي که 
ورزش��کاران منهاي فوتبالي در پیش دارند، ش��اهد یک بام و دو هواي 
وزارت ورزش نباشیم و همانطور که وزارت ورزش براي چند برابر کردن 
قرارداد بازیکنان دو باشگاه زیرمجموعه اش مجوز مي دهد، میزان پاداش 
مدال آوران و قهرمانان مظلومي را که با کمترین امکانات و رسیدگي ها، 
بیشترین افتخارات را به دست مي آوردند نیز با تورم ساالنه تعیین کند تا 

مانند امروز تبعیض در ورزش کشور بي داد نکند.

پورتو با طارمی به مصاف سیتی می رود 
اروپا منتظر تقابل مسی - رونالدو

بارسلونا و یوونتوس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف هم می روند. 
قرعه کشی این رقابت ها عصر پنج شنبه در سوئیس برگزار و هشت تیم حاضر 
در رقابت ها مشخص شدند. در فصل جدید و به خاطر کرونا بازی ها بدون 
تماشاگر برگزار خواهند شد، مگر اینکه مقامات کشورهای میزبان اجازه 
حضور حداکثر 30 درصد از ظرفیت ورزشگاه ها را صادر کنند، آن هم در 
حالی که تماشاگران تیم های مهمان اجازه حضور در ورزشگاه ها را نخواهند 
داشت. در واقع قوانین داخلی کشورها تعیین می کند بازی ها پشت درهای 

بسته انجام شود یا با حضور هواداران. 
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است: 

گروهA : بایرن مونیخ، اتلتیکومادرید، سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو
گروهB : رئال مادرید، شاختار دونتسک، اینترمیالن و بورسیا مونشن گالدباخ

گروهC : پورتو، منچسترسیتی، المپیاکوس و مارسی
گروهD : لیورپول، آژاکس، آتاالنتا، میتلند

گروهE : سویا، چلسی، کراسنودار، رن
گروهF : زنیت، بورسیا دورتموند،  التزیو و بروژ

گروه G : یوونتوس، بارسلونا، دینامو کیف و فرنس واروژ
گروهH : پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، الیپزیش و باشاک شهیر

    
تعداد مدعیان فصل 2021 – 2020 کم نیست و همه آنها برای رسیدن به 
جام قهرمانی راهي طوالنی در پیش دارند، اما از بین آنها تقابل یووه و بارس��ا 
حساسیت بیش��تری دارد. در گروه هفتم لیگ قهرمانان دو تیم ایتالیایی و 
اس��پانیایی در حالی باید به مصاف هم بروند که رونالدو و مسی دوباره به هم 
رسیده اند. از وقتی کریس به یووه رفته خیلی ها منتظر تقابل او با مسی بودند 
و حاال در مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان این اتفاق خواهد افتاد. در 
35 بازی رودررویی که این دو بازیکن تاکنون مقابل هم داشته اند 1۶ بار مسی 
و هم تیمی هایش پیروز شده  اند و 10 برد هم سهم رونالدو بوده است. مسی 
22 گل زده و کریس با 19 گل زده در دیدارهای رودررو در تعقیب او است. در 
پیش بودن دو بازی رفت و برگشت حساس با یووه اگرچه در ظاهر نگرانی برای 
رونالد کومان به همراه ندارد، اما سرمربی جدید بارسلونا برای نشان دادن هنرش 
باید مقابل یوونتوس خودی نشان دهد: »دیدگاهم مثبت است. یووه و بارسا 
دو تیم قدرتمند گروه هستند و باید قدم به قدم در این تورتمنت پیش برویم.« 
در حالی که همه نگاه ها به دیدار بارسا – یووه است پاول ندود، نایب رئیس تیم 
ایتالیایی به دشواری های بازی با دیناموکیف اشاره کرده است: »بازی با بارسلونا 
برای ما چالش بزرگ و جذابي خواهد بود، چراکه این دیدار یعنی جدال دو نفری 
که به عقیده من همچنان بهترین فوتبالیست های دنیا هستند؛ رونالدو و مسی. 
از این گذشته، پیانیچ و آرتور هم در مقابل هم قرار می گیرند و این نیز چالشی در 
دل چالش دیگر است. دیناموکیف هم تیم قوی  است که مربی باتجربه ای مثل 
لوچسکو دارد و با شاختار توانسته تاریخ سازی کند. اگر قرار باشد ما زمستان به 
اوکراین برویم، این خودش یک چالش اضافه خواهد بود. تیم مجارستانی اما 

ناشناخته است و از رقبای همیشگی ما در چمپیونزلیگ نیست.«
    

برای مدافع عنوان قهرمانی قرعه کشی حساسیت های خاص خودش را 
داشت؛ بایرن مونیخ باید با اتلتیکومادرید، سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو 
روبه رو شود. در جریان برگزاری مراسم قرعه کش��ی نفرات برتر یوفا نیز 
معرفی شدند و این بار هم باواریایی ها عناوین مهم را از چنگ رقبا درآوردند. 
هانسی فلیک عنوان بهترین سرمربی، مانوئل نویر عنوان بهترین دروازه بان 

و لواندوفسکی عنوان مرد سال فوتبال اروپا را به خود اختصاص دادند. 
در گروه دوم رئال مادرید و اینتر رقبای اصلی خواهند بود و شاختار دونتسک و 
مونشن گالدباخ شانس کمتری دارند. لیورپول در شرایطی با آژاکس، آتاالنتا 
و میتلند همگروه شده که یورگن کلوپ سرمربی این تیم به آینده قرمزها 
امیدوار است:  »خوشحالم که قرار است به ایتالیا، هلند و دانمارک برویم که به 
ما نزدیک هستند. با وجود این ما وقتی در لیگ قهرمانان هستیم دیگر به این 
فکر نمی کنیم که چند مایل باید سفر کنیم. تنها به فکر پیروزی هستیم و به 
نظر من در گروه واقعاً قوی  قرار گرفته ایم. همه می دانند آژاکس دو سال پیش 
چقدر خوب بود. باید منتظر فوتبالی درست و حسابی در این گروه باشیم.« 

در گروه آخر تکلیف دو مدعی اصلی تقریباً مشخص است؛ پاری سن ژرمن، 
منچستریونایتد، الیپزیش و باشاک شهیر در گروه H هستند و قهرمان 
فرانسه این فرصت را دارد تا انتقام شکست دو سال پیش به شیاطین در 

یک هشتم نهایی اروپا را جبران کند. 
    

بازی با تیم های بزرگ اروپا در انتظار لژیونرهای ایرانی خواهد بود. با توجه به 
قرعه کشی لیگ قهرمانان، پورتو تیمی که مهدی طارمی را در اختیار دارد 
باید به مصاف منچسترسیتی، المپیاکوس و مارسی برود. گلزن ملی پوش 
کشورمان این فرصت را دارد که هنر خود را مقابل تیم گواردیوال به نمایش 
بگذارد. زنیت سن پترزبورگ هم باید به مصاف بورسیا دورتموند،  التزیو و 
بروژ برود. سردار آزمون، گلزن ترین مهاجم تیم روسی هم در لیگ قهرمانان 

مسئولیت سنگینی برعهده خواهد داشت.

جام پنجم تقديم به بايرن
برتری 3 بر2 بایرن مونیخ مقابل دورتموند با اینکه تعداد جام های امسال 
باواریایی ها را به عدد 5 رساند، اما همه انتظار کسب این نتیجه را مي کشیدند. 
فقط یاشوا کیمیش برای زدن گل پیروزی بخش همه را تا دقیقه 83 معطل 
نگه داش��ت و در نهایت هم یک جام دیگر به کارنامه فلیک اضافه ش��د. 
سوپرکاپ آلمان بعد از آن همه موفقیت نمی توانست بازی سختی برای 
بایرن باشد. تنها نکته منفی که برای تیم فلیک وجود داشت باخت عجیب 
به هافنهایم بود، باختی که به قیمت پایان رکورد شکست ناپذیری بایرن 
تمام شد. شکست بعد از 32 بازی متوالی شوک بزرگی برای آنها بود، ولی 
تیمی که همه بازیکنانش ستاره هستند خیلی زود می تواند این شوک را 
با یک قهرمانی پشت سر بگذارد. از وقتی فلیک سرمربی بایرن شده پنج 
جام ارزشمند را باالی سر برده اس��ت؛ قهرمانی بوندس لیگا، جام حذفی 
آلمان، قهرمانی س��وپرکاپ آلمان، لیگ قهرمانان اروپا و سوپرکاپ اروپا. 
از موفقیت در سوپرکاپ یوفا و غلبه بر سویا تا قهرمانی در سوپرکاپ آلمان 
فقط شش روز گذشته بود و یک بار دیگر به همه ثابت شد که عطش قهرمانی 
باواریایی ها هرگز فروکش نخواهد کرد. مدت هاست که هیچ تیمی نتوانسته 
در رقابت های مهم جامی را از دست بایرن درآورد، به غیر از هوفنهایم که 
هفته گذشته یک باخت سنگین را در فصل جدید بوندس لیگا به این تیم 
تحمیل کرد. وقتی پای قهرمانی وسط باش��د تیم اول آلمان تحت هیچ 
شرایطی کوتاه نمی آید. فلیک این تفکر را در تیمش جا انداخته که بازیکنان 
هرگز نباید تسلیم شوند و از اهداف شان کوتاه بیایند. بازی های مقتدرانه، 
متفکرانه و هدفمند شاگردان فلیک مسیر آنها برای رسیدن به جام ششم، 

یعنی قهرمانی در جام باشگاه های جهان را نیز همواره می کند.

ادامه ناکامي پيکان، شکستن طلسم 
شکست ناپذيري سيرجاني ها 

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال عصر چهارش��نبه گذش��ته با 
برگزاری هفت دیدار پیگیری ش��د. تیم پرستاره سایپا به سختی مقابل 
تیم جوان و بومی شهرداری گنبد با برتری 3 بر صفر پیروز شد. سپاهان 
با نتیجه 3 بر یک از سد شهرداري ارومیه عبور کرد. تیم پیکان تهران، 
پرافتخارترین تیم لیگ برتری نیز همچنان روی نوار ناکامی قرار دارد و با 
نتیجه 3 بر صفر مغلوب تیم تازه وارد شهرداری قزوین شد. تیم شهرداری 
سیرجان تنها تیم بدون شکست رقابت ها در پایان هفته چهارم بود که 
روند بردهایش مقابل شهرداری ورامین قطع شد و شاگردان محمدرضا 
تندروان در تیم سیرجان با نتیجه 3 بر 2 مغلوب حریف خود شدند. در 
سایر بازي ها؛ آذرباتری ارومیه 3 بر صفر برابر شهداب یزد شکست خورد، 
هورسان رامسر 3 بر یک مقابل راهیاب ملل کردستان پیروز شد و لبنیات 

هراز آمل مقابل شهروند اراک به برتري 3 بر صفر رسید.

بعد از قربانی کردن پاختاکور نوبت به النصر رسید

 پرسپوليس 90 دقيقه تا فينال آسيا 
و  جام باشگاه های جهان

هيچ سازماني مصوبه وزارت ورزش را اجرا نمي کند
انتقادها همچنان از اجرا نش��دن مصوبه 

حامد قهرماني
      چهره

استخدام قهرمانان ادامه دارد و بي توجهي 
مسئوالن ورزش کش��ور به مدال آوران و 
قهرمانان دیگر به امري عادي تبدیل ش��ده و حتي انتقاد ها هم ش��نیده 
نمي ش��ود. در تازه ترین انتقاد هدیه کاظمي، بانوي م��دال آور قایقراني 
کشورمان در گفت وگویي که دیروز از او در خبرگزاري ایسنا منتشر شد از 
اجرا نشدن قانون اس��تخدامي قهرمانان گالیه کرد. بانویي که به رغم 
مدال آوري همچنان بابت استخدام مشکل دارد و عالوه بر آن باید با 
مصدومیت هم دست و پنجه نرم کند.  او در پاسخ به این پرسش 
که مسئله استخدامش حل شده یا خیر مي گوید: »متأسفانه 
هنوز پیگیر هستم. واقعاً جای ناراحتی دارد که یک 
ارگان نیست که مصوبات وزارت ورزش را اجرایی 
کند. یک قانوني تصویب شده و سایر دستگاه های 
اجرایی هم موظف به  اجرای آن هستند، اما در 
عمل این اتفاق نمی افتد. مسئولی هم پشت ما 
نیست تا  از حق  و حقوق مان دفاع کند. حتی ما 
نفراتی داریم که برای استخدام در اداره ورزش و 
جوانان استان خود هم دچار مشکل شده اند. من سه 
سال است که به دنبال مس��ئله استخدام هستم و 

همچنان هم پیگیرم.«


