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    گزارش
ارق�ام در نظ�ر 
ش�ده  گرفت�ه 
براي درآمد و هزينه دو باشگاه دولتي استقالل 
و پرسپوليس در بودجه 1400 و سودده نشان 
دادن دو باشگاه زيانده، تنها يک عددسازي 
براي فرار از تخلفات مالي در اين دو تيم است.

بودجه سال 1400 در حالي هفته گذشته توسط 
دولت به مجلس ارائه شد که نام دو باشگاه دولتي 
استقالل و پرسپوليس هم در آن ديده مي شود. 
البته با توجه به منع قانوني ب��راي هزينه دولت 
در ورزش حرف��ه اي، خب��ري از ردي��ف بودجه 
براي اين دو باشگاه نيس��ت و تنها دولت در اين 
اليحه به درآمدها و هزينه هاي اين دو باشگاه که 

زيرمجموعه شان هستند، اشاره کرده است.
  منع قانوني، کمک غيرقانوني

اش��اره دولت به هزينه و درآمدهاي دو باش��گاه 
اس��تقالل و پرس��پوليس در بودج��ه 1400 در 
شرايطي است که در س��ه دهه اخير بارها وعده 
خصوصي س��ازي اين دو باش��گاه داده شده، اما 
هر بار به بهانه ه��اي مختلف، اي��ن وعده عملي 
نش��ده تا همچن��ان اس��تقالل و پرس��پوليس 
زيرمجموعه دول��ت باقي بمانن��د. البته در يک 
سال گذش��ته وزارت ورزش با برگزاري جلسات 
مختلف سعي کرده وانمود کند که در واگذاري 
دو باشگاه پرطرفدار پايتخت جدي است و مسعود 
سلطاني فر قرار اس��ت اين کار نيمه تمام را تمام 
کند. هرچند با س��ابقه اي که از اي��ن وعده ها در 
دوره هاي گذش��ته وجود دارد، بعيد اس��ت که 
اين بار نيز خصوصي سازي سرخابي ها به نتيجه اي 
برسد، به خصوص که با توجه به طرفداران چندده 

ميليوني دو باشگاه، کمتر دولتي می خواهد اين 
ظرفيت را از دس��ت بدهد و حاضر است با تمام 
دردسرها و حواشي آن کنار بيايد، اما استقالل و 

پرسپوليس برچسب دولتي داشته باشند.
عملي نش��دن وعده هاي واگذاري اس��تقالل و 
پرسپوليس به بخش خصوصي در کنار منع قانوني 
دولت براي کمک به اين دو تيم، شرايط عجيبي 
را براي س��رخابي ها به وجود آورده است. اواخر 
دهه 80 بود که مجل��س در مصوبه اي پرداخت 
هرگونه وجهی از محل بودجه کل کش��ور به هر 
شکل به ورزش حرفه ای  را ممنوع کرد. اين قانون 
سبب شده در يک دهه گذش��ته دولت با توجه 
به ممنوعيت کمک ب��ه ورزش حرفه اي، عماًل از 
راه قانوني نتواند به اين دو باش��گاه پولي تزريق 
کند. البته در س��ال هاي اخير بارها شنيده شده 
که وزارت ورزش با وجود منعي که دارد به طرق 
مختلف و به صورت غيرقانوني بودجه هاي زيادي 
را به اس��تقالل و پرس��پوليس اختصاص داده و 
بخشي از مشکالت مالي اين دو تيم با ورود وزارت 

ورزش حل شده است.
  ولنگاري مالي سرخابي ها

عالوه بر ممنوعيت قانوني کمک دولت به ورزش 
حرفه اي، راه هاي درآمدزايي باشگاه ها در فوتبال 
ايران برخالف کشورهاي ديگر نيز بسته است. در 
حالي حق پخش تلويزيوني و کپي رايت بخشي 
زيادي از هزينه هاي باشگاهداري در دنيا را تأمين 
مي کند که در کشورمان با توجه به دولتي بودن 
صداوسيما و وجود نداشتن تلويزيون خصوصي، 
باشگاه ها از اين حق محرومند و تلويزيون با وجود 
درآمدهايي که از کنار فوتبال کس��ب مي کند، 

حاضر نيست بخشي از آن را به فوتبال بپردازد.

در چنين وضعيت��ي مديران دولتي دو باش��گاه 
اس��تقالل و پرس��پوليس عالوه ب��ر کمک هاي 
غيرقانون��ي وزارت ورزش ک��ه درص��دي از 
هزينه ش��ان را پوشش مي دهد، س��عي کرده اند 
با قرارداد با اسپانس��رها و کارگزارهاي مختلف، 
هزينه هاي شان را تأمين کنند. هم استقالل و هم 
پرسپوليس در چند سال گذشته با کارگزاري هاي 
مختلف وارد مذاکره شده اند و قراردادهايي را امضا 
کرده اند. هرچند در بيشتر قراردادهاي امضا شده 
کارگزار به تعهداتي که داشته عمل نکرده و حتي 
نيمي از درآم��د چندده ميلي��اردي که مديران 
دو تيم وعده مي دادند نيز عملي نش��ده اس��ت، 
مسئله اي که باعث مي شد قرارداد با کارگزار قبلي 
لغو و با کارگزار جديدي منعقد شود. قراردادهاي 
کارشناسي نشده  که بيشتر با روابط مديران وقت 
با اسپانسرها بسته مي ش��ود، يکي از مهم ترين 
داليل به بن بس��ت خوردن کس��ب درآمد بوده 
است. عالوه بر عدم تحقق درآمدهاي اسپانسري، 
دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس و به خصوص 
قرمزها با توجه به تحريم ها از دريافت مطالباتي 
که با توجه به موفقيت هاي شان در ليگ قهرمانان 

دارند نيز محروم هستند.
همه اينها در شرايطي است که مديران ناکارآمد 
دو باش��گاه به جاي مديريت بودج��ه حداقلي و 
هزينه  براساس درآمد تا جايي که توانسته اند با 
توجه به نفوذ دالليسم در استقالل و پرسپوليس 
با امضاي قرارداده��اي نامتعارف و بدون ضابطه 
با بازيکنان، هزينه هاي زي��ادي را به بيت المال 
تحمي��ل کرده اند. اين را بگذاريد کنار ش��کايت 
خارجي هاي دو تيم به فيفا که تنها در چند سال 
گذشته چندين ميليون دالر بدهي روي دست 

استقالل و پرسپوليس گذاش��ته است. با توجه 
به اين وضعيت نابس��امان گزارش پرونده فساد 
در فوتبال و همچنين تحقيق و تفحص مجلس 
از عملکرد مالي دو باش��گاه دولتي اس��تقالل و 
پرسپوليس که سال گذشته منتشر شد، بيانگر 
فساد و تخلفات عديده مالي دو باشگاه است که 
با وجود محرز بودن تاکنون با هيچ مديري از اين 
دو تيم به واس��طه تخلف هايي که صورت گرفته 

برخورد نشده است.
  رقم هاي نمايشي براي الپوشاني

در حالي ولن��گاري مالي و عدم ش��فافيت مالي 
در دو باشگاه دولتي اس��تقالل و پرسپوليس هر 
سال بيشتر مي ش��ود که بر اساس اليحه بودجه 
س��ال 1400 که چهارشنبه از س��وی دولت به 
مجلس ارائه ش��د، در بخش بودجه شرکت های 
دولتی سودده و سربه سر در سال 1400، نام دو 
شرکت ورزشی فرهنگی پيروزی )پرسپوليس( و 
استقالل نيز به چشم می خورد که تنها نگاهي به 
ارقام نش��ان مي دهد که دولتي ها با عددسازي و 
بيان ارقام غيرواقعي س��عي در الپوشاني فساد 
و حيف و ميل هايي که از بيت الم��ال در اين دو 
باش��گاه مي ش��ود، دارند به خصوص که اين دو 
باشگاه در سال هاي گذشته همواره زيانده بوده اند 
و هزينه هاي شان بيش از درآمدشان بوده است. 
بر اساس اين اليحه، ميزان درآمدهای استقالل 
مع��ادل ۶۹ ميلي��ارد و ۵00 ميلي��ون تومان و 
هزينه های اين شرکت معادل ۶۹ميليارد و 4۹8 
ميليون تومان لحاظ شده است. ميزان درآمدهای 
پرس��پوليس نيز مع��ادل ۹۵ ميلي��ارد تومان و 
هزينه های اين شرکت معادل ۹4 ميليارد و 8۵۳ 

ميليون و ۲00 هزار تومان لحاظ شده است.
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بازيباارقامخياليدرزمينسرخابيها!
نگاهي به درآمد و هزينه تعيين شده براي2باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس در بودجه 1400

شیوا نوروزی

گلزنيتاريخيصيادمنشبرايزوريا
درست يک ماه قبل بود که ستاره 1۹ ساله ايران برای نخستين بار برای زوريا 
لوهانسک به ميدان رفت، آن هم به عنوان يار تعويضی، اما در همان بازی برابر 
رخ لويو گلزنی کرد. بعد از آن اما در شش بازی بعدی تيمش موفق به گلزنی 
نشد تا بازی با لس��تر در چارچوب رقابت های هفته پنجم گروه G ليگ 
اروپا  بار ديگر مثل هميشه به عنوان يار ذخيره به ميدان برود. صيادمنش 
اما تنها سه دقيقه زمان می خواست تا دروازه صدرنشين گروه را باز کند. 
مهاجم ايرانی زوريا لوهانسک که دقيقه81 وارد زمين شده بود در دقيقه 
84 توپ ارسالی از جناح چپ زمين را به عقب و پشت محوطه جريمه پاس 
داد تا روی يک کار تيمی و سانتر زمينی و تند و تيز دنيس فاووروف از سمت 
 راست محوطه به مقابل تيرک دوم با تکل بلند خود وارد دروازه قهرمان فصل

برتر انگليس کند و با گل تاريخی خود دومين برد تيمش  1۶- ۲01۵ ليگ 
در اين رقابت ها را رقم بزند. هرچند نماينده اوکراين از صعود بازماند، اما با 

گلزنی ستاره ايرانی خود برابر صدرنشين گروه خوش درخشيد.

دنیا حیدري

بودجهورزشنيازمندنظارت
س��هم ورزش در رديف بودجه ای که دولت برای سال 1400 به مجلس 
تحويل داده، اندکی بيش از س��ال قب��ل اس��ت. وزارت ورزش يکهزار و 
481ميلي��ارد و 1۵7 ميليون و 700 هزار توم��ان، کميته ملي المپيک 
1۶۶ميليارد و ۹00 ميليون تومان و کميته ملي پارالمپيک 71 ميليارد 
تومان. اگرچه رشد ۳00 ميلياردی بودجه در نظر گرفته شده برای ورزش 
که البته هنوز مشخص نيست مجلس آن را تصويب می کند يا از سروته آن 
می زند با توجه به افزايش سرسام آور هزينه ها رقم قابل توجهی نيست، اما 

بار ديگر دغدغه های بسياری را در پی داشته است.
هرچند اين افزايش بودجه با افزايش بی رويه هزينه ها همخوانی ندارد، اما 
باز هم اتفاق خوبی است و می توان آن را به فال نيک گرفت. از سوی ديگر 
تخصيص بودجه بيشتر به رشته های مدال آور چون کشتی و تکواندو نيز 
تصميمی کارشناسانه و قابل ستايش است. هرچند که ساير رشته ها هم 
نياز مبرم به رسيدگی و کار اصولی دارند تا در زمره رشته های مدال آور قرار 
گيرند. با وجود اين تا به اينجای کار اوضاع و تصميمات گرفته شده قابل 
قبول است، اما مسئله مهم  بعد از در نظر گرفتن بودجه و مشخص شدن 
سهم هر فدراسيون و رشته که بيشترين اهميت را دارد، نظارت بر چگونگی 

هزينه کردن مبالغ در نظر گرفته شده است.
طی سال های گذشته اگرچه همواره اعتراض های بسياری به سهميه در 
نظر گرفته شده از سوی دولت برای رشته های مختلف ورزشی را شاهد 
بوديم، اما از سوی ديگر حتی در رشته ها و فدراسيون هايی که کمترين 
دريافتی را از بودجه دولتی داشتند نيز شاهد حيف و ميل و هزينه های 
غيرضروری بوديم. حيف و ميل هايی چون ريختن پول به جيب دالل ها 
به دليل عدم شناخت درست آقايان از نحوه عقد قرارداد يا جذب بازيکن و 
مربی کارآمد، صرف هزينه های هنگفت برای سفرهای کامالً غيرضروری 
رؤسای فدراسيون ها، دبيران و حتی منشی ها، دوستان و آشنايان آنها در 
قالب نفرات تيم که کاماًل جنبه تفريحی دارد و مسائلی از اين دست که 
بودجه رشته های مخلتف را به جای هزينه کردن در موارد ضروری صرف 
بی کفايتی مديران نااليق می کرد، اما هرگز مورد توجه قرار نمی گرفت 

تا مرتبه بعد تکرار نشود.
بودجه در نظر گرفته ش��ده برای ورزش با توجه به ش��رايط اقتصادی اين 
روزهای جامعه، رقم چندان قابل توجهی نيست و رشد چشمگيری نداشته، 
اما عدم نظارت بر نحوه هزينه کردن اين مبلغ توسط کميته ملی المپيک و 
پارالمپيک، وزارت ورزش و فدراسيون های مختلف يک بار ديگر به معنای 
حيف و ميل بيت المال اس��ت که نتيجه ای جز ناکامی چيز ديگري برای 
ورزش کشور در پی ندارد، آن هم در ش��رايطی که ورزش خصوصاً در اين 
روزها بهترين اهرم و ابزار برای به اهتزاز درآوردن پرچم ايران بر فراز دنياست 
و به رخ کشيدن توانايی جوانان اين مرز و بوم. جوانانی که با ريال به ريال آنچه 
دولت امروز به عنوان بودجه براي شان در نظر گرفته می توانند گام های بلندی 
به سوی موفقيت بردارند. البته به شرط آنکه اين ارقام زير نظر مسئوالن و با 
نظارت آنها به درستی و خرج ورزش و ورزشکاران شود، نه صرف داللی های 
مشتی مدير بی کفايت که سفرهای تفريحی خود را ضروری می خوانند، اما 
خيلی زود گندش در می آيد که برای تفريح خود و دوستان شان بوده، آن هم 

از بودجه ای که بايد برای ورزش هزينه شود، نه برای تفريح آقايان
در واقع اين رقم می تواند حتی در اين شرايط هم مرهمی باشد بر زخم های 
ورزش کشور، اما فقط و فقط به شرط نظارت و در صورتی که مشخص شود 
به چه دليل و در کجا هزينه می شود که در آن صورت می تواند نتايج خوبی در 
پی داشته باشد، در غير اين صورت مثل هميشه بايد شاهد حيف و ميل آن به 
دست مديران بی کفايت باشيم، آن هم بی هيچ اميدی به آينده ای روشن برای 
ميليون ها ورزشکار ايرانی که آينده ای درخشان دارند، اما هرگز نمی توانند 
استعدادهای شان را شکوفا کنند وقتی شرايط به واسطه بی کفايتی آقايان و 

عدم نظارت برای رشد و شکوفايی آنها فراهم نمی شود.

 گل شماره 750 رونالدو 
در پايان هفته پنجم ليگ قهرمانان 

ازتاختوتازبارساتاآرزویبزرگنيمار
بارسلونا تنها تيمی است که هر پنج بازی خود در ليگ قهرمانان را برده است. 
در پايان هفته پنجم مرحله گروهی اين رقابت ها، چلسی صدرنشينی اش 
را تثبيت کرد، دورتموند جواز صعود گرفت و من يونايتد هم با شکست برابر 

پاريسی ها با ترس و لرز بايد منتظر بازی آخر خود باشد. 
    

لندنی ها، سويا را در خانه با چهار گل درهم کوبيدند تا تيم اول صعود کننده 
از گروه E لقب بگيرند. بدون  شک اوليويه ژيرو با پوکر در اين بازی ستاره 
ميدان بود. مهاجم فرانسوی با ۳4 سال سن، حاال مسن ترين بازيکنی است 
که در ليگ قهرمانان اروپا در يک بازی چهار گل به ثمر رسانده است. چلسی 
با اين برد 1۳ امتيازی شد و سويا هم 10 امتيازی ماند. لمپارد، سرمربی اين 
تيم در تمجيد از درخشش ژيرو گفت: »به ثمر رساندن چهار گل در ليگ 
قهرمانان يک موفقيت فوق العاده است. اوليويه ژيرو رفتاری کامالً حرفه ای 
دارد، اگرچه او هميشه بازيکن ثابت چلسی نيست، اما می تواند الگويی برای 
خوب تمرين کردن برای بازيکنان جوان محسوب شود.« کراسنودار هم با 

يک گل رن قعرنشين را شکست داد و به ليگ اروپا صعود کرد.
    

تساوی خانگی زنبورها برابر التزيو صعود دورتموند را مسجل کرد. دورتموند 
که در بازی رفت ۳ بر يک مغلوب تيم ايتاليايی شده بود در بازی برگشت هم 
با نتيجه يک – يک متوقف شد و نتوانست التزيو را شکست دهد. با اين حال 
دورتموند 10 امتيازی خيالش از صعود راحت شد، ولی التزيوي ۹ امتيازی 
همچنان در تعقيب اين تيم است و براي روشن شدن تکليف صدرنشين بايد 
تا هفته آخر صبر کرد. مصدوميت هالند و خانه نشينی او تا پايان سال ۲0۲0 
بدترين اتفاق برای لوسين فاور بود. سرمربی دورتموند که از دست داور بازی 
و اعالم يک ضربه پنالتی به سود التزيو به شدت عصبانی بود بيشتر در مورد 
داوری حرف زد تا مصدوميت ستاره اش: »اين فرصت را داشتيم که گل دوم 
را بزنيم، ولی ناگهان يک پنالتی عليه ما اعالم شد. بازيکن حريف نمايش بازی 

کرد، او طوری شيرجه رفت که انگار درون استخر شيرجه می زند.« 
کلوب بروژ که ۳ بر صفر زنيت را مغلوب کرد حاال با هفت امتياز اين فرصت را 
دارد که در بازی آخر مقابل التزيو شگفتی خلق کند و به عنوان تيم دوم راهی 

يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا شود. 
    

تکليف صدرنشين گروه G سه شنبه شب در مصاف رودرروی بارسا – يووه 
در نيوکمپ مشخص می شود. چهارشنبه شب کاتاالن ها در پوشکاش آره نا 
تيم فرنس واروش مجارستان را با سه گل از پيش رو برداشت تا همچنان 
تنها تيم اروپايی باشند که هر پنج بازی خود را با پيروزی به پايان رسانده 
است. در غياب ليونل مسی، بازوبند کاپيتانی به دمبله رسيد، بازيکنی که 
گل سوم بارسا را از روي نقطه پنالتی به ثمر رساند. حاال بلوگرانا تنها تيم 
تاريخ ليگ قهرمانان است که در پنج بازی متوالی در مرحله گروهی با ضربه 
پنالتی به گل رسيده است. درخش��ش کاتاالن ها در اروپا در حالی تداوم 
داشته که رونالد کومان اهميتی به وضعيت بحران زده رئال مادريد نمی دهد: 
»مهم ترين هدف اين بود که به مرحله بعد صعود کنيم، اما ما همچنان به 
دنبال صدرنشينی هستيم. در اين فصل و تا اينجا در ليگ قهرمانان نيز نشان 
داده ايم که چقدر تشنه موفقيت هستيم. اينکه رئالی ها عملکرد خوبی دارند 

يا بد، مشکل ما نيست و به ما ربطی ندارد.« 
يوونتوس هم همزمان با اين بازی ديناموکيف را با سه گل بدرقه کرد. تيم 
پيرلو 1۲ امتيازی شد و همچنان اميدوار به کسب صدرنشينی: »از عملکرد 
يوونتوس خوشحالم، حتی اگر پيش از اين صعودمان قطعی شده باشد نيز 
بايد هميشه برای پيروزی بازی کنيم.« کريس رونالدو با زدن گل دوم بانوی 
پير تعداد گل های زده در دوران بازيگری اش را به عدد 7۵0 رساند. مهاجم 
پرتغالی که بعد از انجام هزار و ۲8 بازی )ملی و باشگاهی( به اين رکورد دست 
يافته، در پيامی از هم تيمی ها و مربيانش و همچنين حريفانی که تاکنون 

مقابل آنها بازی کرده تشکر کرد. 
    

در گروه H اوضاع پيچيده تر از حد تصور است؛ با شکست ۳ بر يک منچستر 
مقابل پاری سن ژرمن و شکست 4 بر ۳ باش��اک شهير به اليپزيش، سه تيم 
امتيازی هستند و در هفته آخر چهره تيم های صعود کننده مشخص خواهد   ۹
شد. سولسشر، سرمربی نروژی شياطين، بازيکنان پي اس جي را فرصت طلب 
خواند: »بازی بسيار زيبايی بود و شايسته بود هواداران نيز در استاديوم حضور 
داشته باشند. اگر کمی فرصت طلب تر بوديم، می توانستيم در جريان بازی کار 
حريف را تمام کنيم. در اين بازی های بزرگ، تفاوت بين دو تيم را فرصت طلب 
بودن آنها مشخص می کند.« بعد از تحقير من يونايتد در اولدترافورد، نيمار زننده 
دو گل از سه گل پاريسی ها از عالقه اش به بازی در کنار مسی حرف زد تا سوژه 
رسانه ها شود: »چيزی که من می خواهم تجربه کردن لذت بازی دوباره با ليونل 
مسی است. مسی می تواند در پس��ت من بازی کند و من از اين بابت ناراحت 

نمی شوم، ولی ما فصل آينده صددرصد بايد ترتيب اين کار را بدهيم.«

توغيرقابلمقايسههستیديهگو
اس��طوره فوتبال برزيل هنوز مرگ رقيب 
سابقش را باور نکرده است. درگذشت ديه گو 
آرماندو مارادونا فوتبال جهان را در شوک 
فرو برد. اس��طوره فوتب��ال آرژانتين که در 
دوران بازنشستگی به خاطر برخی حواشی 
بارها در صدر اخبار بود، ه��واداران زيادی 
داشت. پله يکی از همان هوادارانی است که 
به رغم رقابت شديدی که با مارادونا داشت 
هنوز نتوانس��ته با رفتن ديه گو کنار بيايد. 
مرد برزيلی بعد از گذشت يک هفته از مرگ مارادونا در نامه ای از احساس 
واقعی اش به دن ديه گو گفت و او را نابغه خواند: »هفت روز از درگذشت تو 
می گذرد. بسياری از مردم دوست داشتند زندگی ما را با يکديگر مقايسه 
کنند. تو نابغه ای بودی که دنيا را مسحور خود کردی. يک شعبده باز با توپ 
در پاهايش. يک افسانه واقعي، اما باالتر از همه اينها برای من، تو هميشه 
يک دوست بزرگ، با قلبی حتی بزرگ تر خواهی بود. امروز من می دانم که 
اگر ما بتوانيم يکديگر را کمتر مقايسه و بيشتر تحسين کنيم، جهان بسيار 
بهتر خواهد بود. بنابراين می خواهم بگويم که تو غيرقابل مقايسه هستی. 
مسير تو با صداقت مشخص شد و به روش منحصر به فرد و خاص خود به ما 
ياد دادی که بايد خيلی بيشتر دوست داشته باشيم و بگوييم دوستت دارم. 
درگذشت زودهنگام تو اجازه نداد که اين حرف را به تو بگويم. بنابراين فقط 
آن را می نويسم، من تو را دوست دارم ديه گو. دوست بزرگ من برای همه 
ماجراهايی که با هم داشتيم، بسيار متشکرم. يک روز در بهشت در يک 
تيم با هم بازی خواهيم کرد و اين اولين باری خواهد بود که من در زمين 
بدون اينکه گل زده باشم به هوا خواهم پريد و اين به آن دليل خواهد بود 

که من می توانم دوباره تو را درآغوش بگيرم.«

توانمنديهايموسويدرخدمتپياچنزا

پايانمرحلهگروهیليگکشتيفرنگي
با صعود تيم هاي     کشتی
بازار بزرگ ايران 
و دانش��گاه آزاد اس��المي به مرحله نيمه نهايي 
مسابقات ليگ برتر کشتي فرنگي، چهره چهار 
تيم راه يافته به اين مرحله مش��خص شد. دور 
برگشت بيستمين دوره ليگ برتر کشتی فرنگی 
جام يادگار امام )ره( و گراميداشت سردار سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني در گروه »ب« طي 
روزهای 1۲ و 1۳ آذرماه در خانه کشتی شهيد 
ابراهيم هادی برگزار شد. در پايان اين رقابت ها 

تيم بازار بزرگ ايران به عنوان تيم نخست گروه 
شناخته شد. در رده بندی کلی )دورهای رفت و 
برگشت( اين مسابقات بازار بزرگ ايران و دانشگاه 
آزاد اس��المی به عنوان تيم های اول و دوم گروه 
»ب« به مرحله نيمه نهايی صعود کردند. پيش از 
اين در گروه »الف« تيم هاي سينا صنعت ايذه و 
رعد پدافند ارتش با کسب عنوان هاي اول و دوم 
گروه به مرحله نيمه نهايي صعود کرده بودند. 
مسابقات مرحله نيمه نهايي ليگ برتر کشتي 

فرنگي قرار است ۲۵ آذر ماه برگزار شود.

سرانجام پس از چند ماه کشمکش  
فریدون حسن

    بازتاب
بر س��ر حض��ور يا ع��دم حضور 
سرمربي تيم ملي تيراندازي، با 
توافقي که روز پنج شنبه بين دادگر رئيس فدراسيون تيراندازي و 
الهام هاشمي سرمربي تيم ملي در کميته ملي المپيک صورت 
پذيرفت، هاشمي مجدداً کار خود را در تيم ملي از سر مي گيرد. قرار 
است تمرينات تيم از صبح امروز در سالن فدراسيون تيراندازي آغاز 
شود.  طي ماه هاي گذشته برخي خواسته هاي سرمربي تيم ملي 
براي پيشرفت و به روز شدن امکانات ملي پوشان راه يافته به المپيک 
با بي توجهي  فدراسيون ناديده گرفته شده بود که همين مسئله 
باعث اعتراض سرمربي تيم ملي و تهديد به کناره گيري او شده بود. 
با اين حال حتي اين تهديدها هم نتوانست مسئوالن فدراسيون از 
جمله دادگر، رئيس فدراس��يون را مجاب به بر آورده کردن اين 
خواسته هاي بحق کند. حاال اما به نظر مي رسد که با پادرمياني 
کميته ملي المپيک اين موضوع ختم بخير شده و تمرينات تيم ملي 

مجدداً آغاز خواهد شد. البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که آيا 
فدراسيون قبول کرده خواسته هاي هاشمي را برآورده کند يا اينکه 

سرمربي تيم ملي کوتاه آمده و قيد خواسته هايش را زده است! 
پيمان فخري، رئيس مرکز نظارت بر تيم هاي ملي در خصوص اين 
جلسه گفت: »از بدو حضور دکتر صالحی اميری در رأس کميته 
ملی المپيک، سياست تنش زدايی، دوری از حاشيه و ايجاد تفاهم 
 و همدلی در تمامی ارکان ورزش در دستور کار کميته قرار گرفت 
که اقدام چند ماهه اخير برای رفع سوءتفاهم در موضوع سرمربی 
تيم ملی تفنگ نيز در همين راستا پيگيری شد. طی يکی، دو ماه 
گذشته چندين نشست با حضور دکتر صالحی اميری، دکتر نصراهلل 
سجادی، دکتر علينژاد، خانم طاهريان، فرهادی زاد و نمايندگانی از 
وزارت ورزش برای حل سوءتفاهمات ايجاد شده در رأس تيم ملی 
تفنگ با فدراسيون برگزار شد که خوشبختانه امروز و در نشستی که 
در محل مرکز نظارت بر تيم های ملی برگزار شد، اين موضوع ختم 

بخير شد و قرارداد سرمربی تيم ملی تفنگ به امضا رسيد.

آغاز دوباره تمرينات تيم ملي تيراندازي
دادگروهاشميبهتوافقرسيدند!

حضور واليباليس��ت هاي ايراني در ليگ هاي معتبر جهاني حاال ديگر 
حامد قهرماني

    چهره
تبديل به يک عادت ش��ده اس��ت. با اين حال نباي��د از زمان حضور و 
تيم هايي که انتخاب مي ش��وند هم غافل بود. س��يدمحمد موسوي، 
ملي پوش نام آشناي واليبال کشورمان قرار است در پياچنزاي ايتاليا 
به ميدان برود. اين بازيکن با بيان اينکه بهترين زمان را براي حضور 
در ليگ ايتاليا انتخاب کرده است، گفت: »خوشحالم که در ايتاليا 
حضور دارم، چون ليگ اين کشور مهم ترين ليگ واليبال جهان 
به شمار می رود. در سال های گذشته هم پيشنهادهايی از سری 
آ ايتاليا داشتم، اما در آن مقطع ترجيح دادم به کارم در ليگ ايران 
ادامه دهم، ولي حاال فکر می کنم به مرزی از پختگی رسيده ام و 
زمان مناسبی را برای حضور در ايتاليا انتخاب کرده ام.« 
لورنزو برناردی، سرمربی پياچنزا هم با تمجيد از 
س��تاره ايراني تيمش گفت: »نام موسوی در 
تاريخ واليبال جهان ثبت شده است. او سابقه 
حضور در مسابقات آس��يايی و المپيک را 
دارد و بسيار به تيم ملی کشورش کمک 
کرده است. شاخصه های فنی اين بازيکن 
برای همه آشکار است و او را به يکی از 
بهترين مدافعان سرعتی حال حاضر 
جهان تبديل کرده است. موسوی در 
بخش هجومی و تدافعی بسيار توانمند 

است و می تواند به تيم کمک کند.«

پله

اسطوره فوتبال جهان

ورزشکاراننابيناوکمبينا
بيشترينضربهراازکروناخوردند

فائزه توس��لی، نايب رئيس بانوان فدراس��يون نابيناي��ان و کم بينايان از 
ضربه های جبران ناپذير کرونا به ورزش��کاران نابين��ا و کم بينا خبر داد: 
»متأسفانه پيگيری امور ورزشی ورزشکاران نابينا و کم بينا به خاطر شرايط 
جسمانی خاص آنها به صورت آنالين امکانپذير نيست و تنها در بعضی 
رشته ها همچون شطرنج می توان مسابقاتی را به صورت مجازی و آنالين 
برگزار کرد، به همين دليل کرونا آسيبي جدی به ورزشکاران کم بينا و نابينا 
زده است و روحيه آنها را به شدت تحت تأثير قرار داده، به طوری که هيچ 
اميدی برای کسب سهميه در بخش بانوان وجود ندارد و تنها زهرا جليلوند، 
الهه قلی فالح، مليحه صفايی و مژگان طرفی نژاد به عنوان سفيران جنبش 

پارالمپيک در بخش نابينايان و کم بينايان هستند.«

برگزاریديدارهایمعوقهليگبسکتبال
۹ ديدار معوقه ليگ برتر بس��کتبال طی اين هفته برگزار شود. در اين 
راس��تا امروز ديدار تيم های ش��ورا و ش��هرداری قزوين - رعد پدافند 
هوايی مشهد، آويژه صنعت پارسا مشهد - اکسون تهران و فردا، اکسون 
تهران - رعد پدافند هوايی مشهد و پااليش نفت آبادان - خانه بسکتبال 
خوزستان برگزار می شود. در ادامه دوشنبه خانه بسکتبال خوزستان با 
شهرداری گرگان ديدار می کند. سه شنبه مصاف تيم های نيروی زمينی 
- مهرام تهران و شهرداری بندر عباس - جوانان ۲0۲0 )کوچين( برگزار 
می شود. چهارش��نبه نيز مهرام تهران – آينده سازان تهران و جوانان 

۲0۲0)کوچين( - صنعت مس کرمان به مصاف هم مي روند.
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