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رقابت های لیگ 
برتر ب�ا برتری 
پرسپولیس مقابل نساجی و بازگشت شاگردان 
یحیی ب�ه صدر ج�دول آغاز ش�د و ف�ردا با 
برگزاری دو دیدار دیگر و مصاف ماشین سازی 
تبریز با آلومینیوم اراک و همچنین دیدار مس 
رفس�نجان برابر س�ایپا پیگیری می ش�ود.

پیروزی 2 بر صفر مقابل نس��اجی در آزادی، آن 
هم در روزی که یحیی به دلیل محرومیت از روی 
سکوها شاگردانش را هدایت می کرد روی کاغذ 
نتیجه خوب و قابل قبولی برای پرسپولیس بود، 
خصوصاً که با بازگشت سرخپوشان به صدر جدول 
همراه بود. با این حال و به رغم کسب یازدهمین 
برد این فصل پرس��پولیس در آستانه رقابت های 
لیگ قهرمانان آس��یا و در شرایطی که طی چند 
روز آینده باید در نخستین دیدار خود برابر الوحده 
امارات صف آرایی کند، همچنان با مشکل بزرگی 
دس��ت و پنجه نرم می کند که در لیگ قهرمانان 

آسیا می تواند این تیم را با بحران مواجه کند.
    

تاکتیک ه��ای تیم یحی��ی در بازی ب��ا نماینده 
قعرنشین مازندران در بازی روز پنج شنبه قابل 
قبول بود. پرسپولیس راه ورود نساجی به عمق 
دفاع را بسته بود تا نس��اجی به ارسال های بلند 
روی آورد و با توجه ب��ه عملکرد خوب خط دفاع 
پرسپولیس که کماکان نقطه قوت سرخپوشان 
است، مهمان در امر گلزنی ناکام ماند و نتیجه به 

سود شاگردان یحیی به پایان رسید. 
اما ادامه این مس��یر و نادیده گرفتن نقاط ضعف 
پرسپولیس، به خصوص در خط حمله با پنهان 
ش��دن یحیی پش��ت پیروزی ه��ای اینچنینی 
می تواند او و شاگردانش را در لیگ قهرمانان آسیا 

به چالش بکشد.
    

باز ش��دن پای عیس��ی آل کثیر ب��ه گلزنی در 
بازگشت دوباره اش به جمع سرخپوشان هرچند 
مي تواند امیدوارکننده باشد، اما نمي تواند ضعف 
مفرط دیگر مهاجمان س��رخ ها در امر گلزني را 
بپوشاند. پرس��پولیس موقعت هاي زیادي خلق 
مي کند، اما مهاجمان این تیم نمي توانند گلزني 
کنند تا جور آنها را مدافعان و هافبک ها بکشند. 
سرخ ها که در نیم فصل آرمان رمضاني گل نزن را 
فروختند، شهریار مغانلو و مهدي پور را به خدمت 
گرفتند تا شاید در کنار عبدي بتوانند جاي خالي 
آل کثیر محروم را پر کنند، اما جور تمام اینها را 
یا سیدجالل حسیني کشیده یا کنعاني زادگان، 

عالیشاه و هافبک هاي دیگر و بدتر از همه اینکه 
کادر فني پرسپولیس نمي خواهد بپذیرد که در 
گلزني مشکل دارد تا جایي که مطهري مي گوید: 
»تیمی که در آن س��یدجالل حس��ینی، احمد 
نوراللهی و مهاجم ما گلزن��ی می کنند از لحاظ 
تاکتیکی به بلوغ رس��یده و کار تیمی اش حرف 
اول و آخر را می زن��د، به همین دلیل زوم کردن 

روی یک بازیکن اصاًل خوب نیست.«
بدترین اتفاق برای پرسپولیس پنهان شدن پشت 
پیروزی ها و ممانعت براب��ر برطرف کردن نقطه 
ضعف های خط حمله این تیم اس��ت، خصوصاً 
که با وجود سردرگمی خط هافبک سرخپوشان 
به رغم تالش های زیاد امیری و دیگر هافبک ها 
در امر بازی سازي، دروازه نساجی باید بیش از 
دو بار باز  می ش��د، چراکه جاللي، سنگربان تیم 
مهمان روز شلوغی را پشت سر گذاشت و کارش 
از همان ثانیه 48 بازی روی ضربه احسان پهلوان 
که با سیو فوق العاده او همراه بود آغاز شد، اما در 
حالی که دروازه بان نساجی روز پرکاری را پشت 
سر گذاشت مهاجمان پرسپولیس باز هم در امر 

گلزنی ناکام بودن��د و موقعیت های متعددی را 
ک��ه روی دروازه حریف تدارک دیده  می ش��د، 
یکی پس از دیگری از دس��ت مي دادند. درست 
مانند آنچه در بازي مقابل پدیده رخ داد و تکرار 
این داستان در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
می تواند برای پرس��پولیس گران تمام شود، به 
خصوص که بی هیچ تردیدی حریفان پرسپولیس 
به شدت یاران یحیی را آنالیز کرده اند و به خوبی 
از ضعف ای��ن تیم در خط حمل��ه و ناکامی های 

مهاجمانش در امر گلزنی آگاه هستند. 
    

نساجی اما در روزی که می توانست مانند پدیده 
با استفاده از گلزن نبودن مهاجمان پرسپولیس 
حداقل یک امتیاز بگی��رد در این امر ناکام ماند. 
کادر فنی نس��اجی به جاي تمرک��ز روي بازي 
بیش��تر به اعت��راض پرداختن��د و داوري را زیر 
سؤال بردند. اعتراض هایي که در نهایت به اخراج 

ساکت الهامي، سرمربي این تیم منجر شد.
مجتبی ابراهیم��ی، مدیر رس��انه ای این تیم از 
ش��کایت علیه داور این مس��ابقه خبر می دهد: 

»قبل از بازی س��ه بازیکن تیم ما کرونا گرفتند، 
اما نساجی مثل تیم های متمول باالی جدولی 
نیست که اعتراض کنیم. داور بازی هم هر کاری 
خواست با نس��اجی کرد. گل اول حریف کاماًل 
مردود بود و در مورد گل دوم هم نباید حرفي زد، 
چراکه نتیجه اش اخراج دو عضو کادر فنی بود، 
اما باشگاه نس��اجی قطعاً از داور شکایت خواهد 
کرد، چون او با هر اعت��راض بازیکنان ما کارت 
زرد می داد، اما با بازیکنان پرسپولیس مهربانانه 

رفتار می کرد.« 
 نوید مظفري، کارش��ناس داوری نیز بر این باور 
اس��ت که گل دوم سرخپوش��ان قطعاً آفس��اید 
بوده، اما تأکید دارد که این بازی آنچنان صحنه 
خاصی نداشت که این همه اعتراض در آن صورت 
گیرد. البته نظرات در خصوص آفساید بودن گل 
آل کثیر کامالً متفاوت است و همانطور که بسیاری 
از کارشناسان چون مظفري، عسگری و رودنیل 
آن را آفس��اید می خوانند بسیاری دیگر همچون 
نجاتی، خوشرو، حیدر سلیماني، سخندان، مرادی 

و خسروی آن را کاماًل صحیح دانستند.
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 فدراسيوني بر پايه منافع افراد
 نه مصلحت فوتبال!

یکي از حواشي شهاب الدین عزیزي خادم، رئیس جدید فدراسیون فوتبال، 
حکم هاي مدیریتي او براي افراد مسئله دار و پرحاشیه است. مسئله اي 
که سبب شد سرپرست روابط عمومي فدراسیون فوتبال در اعتراض به 
این انتصاب ها از سمتش استعفا دهد. علي جوادي دیروز در یک پست 
اینستاگرامي نسبت به انتخاب هایی که رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
داشته و مشاورانی که انتخاب کرده هشدار داده و در بخشي از این پست 
خطاب به عزیزي خادم نوشته است: » آنچه صالح فوتبال بود، گفتم چون 
دلم بیشتر از هر چیز براي ایران مي سوزد، اما مشاوره افرادي را پذیرفتید 

که به منافع خود فکر مي کنند، نه مصلحت فوتبال.« 

پرسپولیس با وجود بي دقتي مهاجمانش برد و با صدرنشیني به آسیا رفت

امان از گل نزن ها!

تالش نفت و مهرام براي برد دوم 
در ادامه رقابت هاي نیمه نهایي لیگ بسکتبال، امروز نفت آبادان و مهرام در 
بازي سوم این مرحله به مصاف هم مي روند. پنج شنبه گذشته در دومین 
بازی تیم های مهرام و نفت آبادان در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم رفتند. 
نفتی ها که بازی اول را به حریف سرشناس خود واگذار کرده بودند، در این 
مسابقه موفق شدند ۶۹ بر ۵۹ به پیروزی برسند و حساب کار را در مجموع 

یک - یک کنند. بازی سوم این دو تیم امروز برگزار خواهد شد.

قدم اول دوچرخه سواري در راه المپيک
مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ تهران که حکم انتخابی تیم ملی 
را داشت، پنج شنبه در پارک جنگلی سرخه حصار تهران برگزار شد که 
در پایان ۱4۰ کیلومتر حمید پورهاشم در جایگاه نخست ایستاد، محمد 
رجبلو دوم شد و محمد گنج خانلو که مدعی اول حضور در المپیک است 

در جایگاه سوم قرار گرفت.

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

 رئال مادرید – بارسا
جنگ تمام عیار در دی استفانو

کليد قهرمانی در دست برنده ال کالسيکو
نبرد حساس رئال – بارسا امش��ب در ورزشگاه دی اس��تفانو برگزار می شود. 
حساس ترین دیدار هفته سی ام اللیگا را دو رقیب سنتی برگزار می کنند، رقبایی 
که قهرمانی خود در این فصل را در گرو گرفتن هر سه امتیاز این بازی می دانند. 

    
برخالف همیشه نمی توان با نگاه کردن به رده بندی تیم ها در جدول اللیگا، 
قهرمان این فصل را حدس زد، چراکه اتلتیکومادرید صدرنشین با نتایج ضعیف 
هفته های گذشته خود این فرصت را به دو غول اسپانیا داد تا خود را باال بکشند 
و حاال آنها برای کنار زدن راه راه پوشان تالش می کنند. دیدار بتیس – اتلتیکو 
اگرچه فردا شب برگزار می شود، ولی رئال و بارسا فعالً ششدانگ حواس شان 
را به ال کالسیکوي امشب داده اند تا اول از همه برتری شان را به حریف ثابت 
کنند و بعد منتظر لغزش دوباره تیم سیمئونه باشند. تا قبل از شروع دیدارهای 
امتیاز و رئال با  این هفته اتلتیکو با ۶۶ امتیاز صدرنشین است و بارسلونا با ۶۵ 
۶3 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. به همین خاطر است که کارشناسان 

شانس برنده ال کالسیکو برای قهرمانی را باال می دانند. 
    

بیش از دو ماه است که قوهای سفید طعم تلخ شکست را نچشیده اند. با 
اینکه نتایج ضعیف رئال صدای همه را درآورده بود و حتی زمزمه برکناری 
سرمربی نیز شنیده  می شد، اما زیدان یک بار دیگر توانست رئال را نجات 
دهد و به مسیر موفقیت بازگرداند. آخرین باخت مادریدی ها در هفته 
بیست و یکم اللیگا مقابل لوانته رقم خورده، ولی از آن به بعد کهکشانی ها 
به خودشان آمدند و برای جبران گذشته از جان و دل زحمت کشیدند. 
آنها فعاًل ۱3بازی بدون شکست را به ثبت رسانده اند و غلبه بر بارسا به 
رکورد شکست ناپذیری شان تداوم می بخشد. رئال کوپا دل ری را از دست 
داده و در اللیگا نیز فعاًل تا رده سوم باال آمده است. این تیم همچنین در 
لیگ قهرمانان تا اینجای کار موفق بوده اس��ت. الروخا بعد از پشت سر 
گذاشتن آتاالنتا در یک چهارم نهایی، لیورپول را نیز در بازی اول شکست 
داده و در آستانه صعود به نیمه نهایی قرار دارد. در این مدت تیم زیدان 
چهار امتیاز مهم از دست داده؛ تساوی مقابل سوسیداد و اتلتیکومادرید 

اگر رخ نمی داد آنها االن باالتر از بارسا قرار داشتند. 
زیزو که بازی رفت ال کالسیکو را با برتری 3 بر یک پشت سر گذاشته، بعد 
از غلبه بر لیورپول از بازیکنانش خواست آرامش خود را حفظ کنند و در 
مصاف با یاران مسی تمرکز الزم را داشته باشند. با وجود این سرمربی رئال 
از خواسته های زیاد مدیریت باشگاه ناراضی است و حتی گمانه زنی هایی 
در خصوص ترک زودهنگام رئال نیز مطرح شده است. زین الدین زیدان که 
هنوز یک فصل دیگر با کهکشانی ها قرارداد دارد، عالقه اش به قبول هدایت 
یوونتوس را کتمان نکرده است. غیبت کاپیتان راموس به دلیل مصدومیت 

یکی از دغدغه های زیدان در این بازی به شمار می رود. 
    

بارسلونا اما لیگ قهرمانان را از دست داده و بیشتر از سفیدپوشان به قهرمانی 
اسپانیا نیاز دارد. این تیم با هدایت رونالد کومان هنوز به آرامش کامل نرسیده 
و این مربی هنوز ترکیب و سیستم ایده آل خود را در بارسا پیدا نکرده است. 
آخرین باخت آبی و اناری ها برابر پاری سن ژرمن )بازی رفت( بود که پس از 
آن تساوی دیدار برگشت هم به دردشان نخورد و به حذف آنها از اروپا منجر 
شد، ولی بعد از آن کاتاالن ها عزم شان را جزم کردند تا قدرت واقعی خود را 
به همگان نشان دهند. البته بارسا هنوز در جام حذفی اسپانیا حاضر است و 
شانس قهرمانی دارد، ولی فتح اللیگا ارزش و اعتبار بیشتری برای این تیم 
دارد. لیونل مسی، گلزن اول تیم با انگیزه شکست طلسم ناکامی در گلزنی 
در ال کالسیکو به میدان می رود. مهاجم آرژانتینی که هنوز حرفی از رفتن 
یا ماندن در نیوکمپ نزده، در شش ال کالسیکوی قبلی موفق به زدن گل یا 
دادن پاس گل نشده است. آخرین گل مسی به رئال در سال 2۰۱8 بود که 
آن بازی هم با تساوی به پایان رسید. کومان، سرمربی بارسلونا که تیمش با 
برتری مقابل وایادولید به مادرید سفر کرده در خصوص بازی امشب مي گوید: 
»این بازی مهم، حساس و هیجان انگیز است، ولی بعد از بازی با رئال هشت 
بازی دیگر خواهیم داشت و می دانیم که در همه دیدارها باید در باالترین 
سطح باشیم. ال کالسیکو هر نتیجه ای داشته باشد، تعیین کننده قهرمان 
نخواهد بود. در هر صورت باید بیشترین حد تمرکز را داشت، چراکه از حاال 
سه امتیازها حیاتی هستند. بازیکنانم در این مدت ثابت کرده اند که ناامید 

نمی شوند و تا دقیقه پایانی برای زدن گل برتری می جنگند.«

 درخشش پاريسی ها 
در سايه ضعف های دفاعی

پاری س��ن ژرمن ب��ا تحمی��ل شکس��ت 
به بایرن مونیخ دس��ت ب��ه کار بزرگی زد. 
دیداری سخت برای هر دو تیم که پیروزي 
3 بر 2 پاریس��ی ها، این تیم متم��ول را به 
آینده امیدوار کرده اس��ت. این بازی همه 
چیز داشت؛ گل های زیبا، سیوهای دیدني، 
مصدومیت و خالصه هر آنچه در یک بازی 
حساس باید اتفاق بیفتد، چهارشنبه شب در 
آلیانس رخ داد. تیم پوچتینو با این نتیجه به 
رکورد ۱۹ بازی بدون شکست در اروپا رسید. امباپه برای تیمش دبل کرد 
و نشان داد همچنان گلزن اول پاریسی هاست. با این حال پي اس جي هنوز 
یک مشکل بزرگ دارد، ضعف در دفاع. آنها در لوشامپیونه فعالً تیم لیل را 
تنها رقیب خود می دانند، تیمی که هفته پیش شکست یک بر صفر را به 
پاري سن ژرمن تحمیل کرد و با فاصله به صدر جدول رفت. به نظر می رسد 
تیم فرانسوی برای آنکه بازی های جذابی ارائه دهد بیش از اندازه قید دفاع 
مستحکم را زده است. در حالی که برای موفقیت در لیگ قهرمانان عالوه 
بر زدن گل های زیاد و داشتن مهاجمان خطرناک، باید خیالت از بابت خط 
دفاع نیز راحت باش��د. تأکید روی استحکامات دفاعی در لیگ قهرمانان 
موضوع پیچیده یا محرمانه ای نیس��ت. به عنوان نمون��ه یورگن کلوپ 
پس از برد 3 بر یک لیورپول مقابل بایرن در سال 2۰۱۹ و صعود تیمش 
به یک چهارم نهایی اروپا روی این مسئله تأکید کرد. بایرن هم گویا نسبت 
به خط دفاع بی تفاوت شده است. این تیم آلمانی که هافبک هایش نیز در 
پوشش دادن مدافعان نقش دارند در این فصل از بوندس لیگا در 27 بازی 
3۵ گل دریافت کرده است! در مصاف با ژرمن ها همین رویه نیز ادامه پیدا 
کرد. باواریایی ها اگرچه شرایط خیلی بدی ندارند، ولی هانسی فلیک برای 
نجات تیمش باید به فکر برطرف کردن ضعف ها باشد. تماشای فوتبال لیگ 
قهرمانان اگرچه برای همه جذاب است، ولی این دلیل نمی شود که مربیان 
برای جبران شکست ها و صعود به مرحله بعد بیش از پیش روی قدرت 
دفاعی تیم شان تمرکز نکنند. در بازی برگشت معلوم می شود که پوچتینو 

و فلیک تا چه اندازه به این تاکتیک اعتقاد دارند.

جاناتان ويلسون

 گاردین

کار سهمیه ششم کشتي فرنگي به بلغارستان کشید 

گرايي و ساروي المپيکي شدند

فوالد – العین، امشب در پلي آف لیگ قهرمانان آسیا

نکونام: بازيکنان آماده فداکاري هستند

ي  بت ه�ا قا ر
فريدون حسن

     کشتی
کشتي فرنگي 
ب���ي  نتخا ا
المپیک قزاقس�تان با راهیابي دو کشتي گیر 
کشورمان به مسابقات المپیک توکیو به پایان 
رسید، اما کار کسب سهمیه در وزن 87 کیلوگرم 
به مس�ابقات انتخابي بلغارستان کشیده شد.

از صبح دیروز مسابقات انتخابي کشتي فرنگي 
در وزن هاي ۶7، 87 و ۹7 کیلوگرم در قزاقستان 
آغاز شد که در پایان رقابت ها، شاگردان محمد 
بنا با راهیابي ب��ه فین��ال در دو وزن ۶7 و ۹7 
موفق به کس��ب س��همیه المپیک ش��دند. در 
۶7کیلوگرم محمدرضا گرایي با پش��ت س��ر 
گذاشتن مقتدرانه کشتي گیران تاجیک و اردن 
گام به نیمه نهایي گذاشت و در این مرحله هم ۹ 
بر صفر نماینده هند را شکست داد تا با راهیابي 
به فینال س��همیه المپیک خود را قطعي کند. 
در ۹7 کیلوگرم محمدهادي س��اروي پس از 
استراحت در دور نخس��ت در دور دوم با قدرت 
کشتي گیر ازبکستان را 8 بر صفر شکست داد. 
این کشتي گیر در نیمه نهایي هم قدرت نمایي 
کرد و موفق ش��د حریف چیني خ��ود را ۱۰ بر 
2 شکست دهد و با رس��یدن به فینال دومین 
سهمیه ایران را کسب کند. اما در 87 کیلوگرم 
کار براي حس��ین نوري خوب پیش نرفت و در 
حالي که کشتي گیر کش��ورمان در دور اول با 
یک کش��تي خوب و قوي حریف ترکمنستاني 
خود را در کمتر از دو دقیقه ۹ بر صفر برد، ولي 
مقابل کش��تي گیر چیني بعد از تساوي 4- 4 
بازنده اعالم شد و نتوانست سهمیه المپیک را به 

دست آورد. محمد گرایي پس از کسب سهمیه 
المپیک گفت: »خدا را شکر می کنم که توانستم 
س��همیه را بگیرم. امیدوارم توانسته باشم دل 
مردم را شاد کنم، هرچند اندک. مردم هم دعا 
کنند در بازی های المپیک توکیو، پرچم کشتی 
را باال ببریم.« محمدهادي س��اروی نیز عنوان 
کرد: »پس از این هم تمرینات ما زیر نظر کادر 
فنی ادامه خواهد داش��ت تا با بهترین شرایط 
وارد المپیک شویم. از مردم کشورم که انرژی 
مثبت فرستادند تش��کر می کنم. فکر می کنم 
ذره ای توانسته باش��م دل آنها را شاد کنم.« اما 
علیرضا دبیر، رئیس فدراس��یون کشتي با ابراز 
ناراحتي از عدم کس��ب تنها سهمیه باقیمانده 
گفت: »متأس��فانه حس��ین نوری اش��تباهی 
داش��ت، در غیر این صورت ما باید سه سهمیه 
المپیک کس��ب می کردیم. کس��ب سهمیه و 
مدال المپیک را به خوب ب��ودن نمی دهند به 
کسی می دهند که اش��تباه نکند.  ای کاش سه 
س��همیه را می گرفتیم و کارمان در بلغارستان 
راحت تر   می ش��د تا اینقدر س��فر نمی رفتیم و 
مربی��ان راحت می توانس��تند روی تمرینات و 
انتخابی تمرکز کنند.« به این ترتیب و با کسب 
این دو سهمیه تعداد سهمیه هاي کشتي فرنگي 
ایران در المپیک به پنج سهمیه رسید. کشتی 
ایران پیش از این در رقابت های قهرمانی جهان 
2۰۱۹ در اوزان ۶۰، 77 و ۱3۰ کیلوگرم کشتی 
فرنگی صاحب سهمیه ش��ده بود و حاال برای 
کسب س��همیه المپیک در وزن 87 کیلوگرم  
آخرین فرص��ت رقابت های جهانی گزینش��ی 

المپیک در بلغارستان را پیش رو دارد.

رقابت هاي لیگ 
حامد قهرماني

    ليگ قهرمانان آسيا
قهرمانان آسیا 
در فصل جدید 
از امشب براي فوتبال کشورمان آغاز مي شود، 
جایي که فوالد خوزستان در مرحله پلي آف 
این مسابقات به مصاف العین امارات مي رود. 
دیداري که اگر با برتري نماینده کشورمان به 
پایان برسد باید شاهد رقابت هاي این تیم در 
گروه D مسابقات باشیم. در این گروه تیم هاي 
النصر عربستان، الس�د قطر و الوحده اردن 
حضور دارند که بازي هاي شان را به میزباني 

عربستان برگزار مي کنند.
فوالد بنا به تشخیص کنفدراسیون آسیا امشب 
باید در عربس��تان مقابل العین به میدان برود، 
مس��ئله اي که به رغم اعتراض هاي ایران راه به 
جایي نبرد تا جواد نکونام، سرمربي فوالد اعالم 
کند که بازي در عربس��تان مثل این اس��ت که 

العین میزبان باشد و ما مهمان! 
ب��ا ای��ن ح��ال س��رمربي ج��وان ف��والد ب��ه 
توانمندي هاي شاگردانش باور دارد و مي داند 
که آنه��ا براي کس��ب موفقیت با تم��ام وجود 
تالش مي کنند. نکون��ام مي گوید: »مدت های 
زیادی روی العین و شیوه بازی اش کار کرده ایم. 
بازیکنان جوان و باتجربه فوالد از حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا هیجان زده و خوشحال هستند. 
آنها آماده فداکاری برای تیم شان، فوتبال ایران 
و خوش��حالی هواداران خوب فوالد هستند و 
می دانند چط��ور تعهد و مسئولیت ش��ان را تا 
آخر بازی انجام دهند. در مجموعه فوالد دیگر 
کس��ی به این فکر نمی کند ک��ه در این مدت 
چقدر به ما نگاه ملی ش��ده است، می خواهیم 
خوب باشیم. در دوران بازیگری یاد گرفتم که 
تسلیم شدن یعنی توهین به فوتبال، این را به 
بازیکنانم هم گفته ام و این موضوع در ذهن آنها 
جا افتاده اس��ت. در جایی که ایستاده ایم هیچ 
چیز نمی تواند ما را تسلیم کند، نه پنجره بسته 
نقل و انتقاالت و نه بازی در عربستان که در واقع 
به معنای میزبانی اماراتی هاست.« نکونام ادامه 
مي دهد: »مثل العین بازیکن گرانقیمت و چند 
میلیون دالری نداریم، اما تیمی داریم که کاماًل 
بابرنامه است، متحد بودن را خوب تمرین کرده 
و اکنون در باالترین س��طح هماهنگی، اتحاد 
و آمادگی ق��رار دارد. البته هیچ کس حق ندارد 
فراموش کن��د که العین چه تی��م باکیفیتی 
است.« در آن س��وي میدان اما العین تیم 
متمول اماراتي قرار دارد. تیمي که سابقه 
قهرماني و نایب قهرماني در لیگ قهرمانان 
آسیا را در کارنامه دارد و با مربیگري پدرو 
امانوئل آنگوالیي حاال مي خواهد با صعود 
به مرحله گروهي موفقیت هاي گذشته را 
تکرار کند. با این حال العین براي کسب 
این موفقیت باید از سد سخت فوالد ایران 
عبور کند. ضمن اینکه پ��درو امانوئل با 
توجه به سرباز شدن چند بازیکن تیمش 
مقابل فوالد از چند بازیکن جوان که برای 
اولین بار است در رقابت های آسیایی پا به 
میدان می گذارند، اس��تفاده خواهد کرد. 
مسئله اي که مي تواند روي قدرت این تیم 
تأثیرگذار باشد. ایریک ماندیز و عمر یاسین 
نیز دو بازیکن خارجی جدید العینی ها برای 

مصاف با فوالد هستند.

 پول فوتبال 
سر سفره همه فوتبالي ها مي رود؟

شهاب الدین عزیزي خادم که حرف و حدیث هاي زیادي درباره انتصاب هاي 
مدیران مسئله دار توس��ط وي در همین ابتداي حضورش در فدراسیون 
فوتبال به وجود آمده است، گویا همچنان از اینکه روبه روي همه رسانه ها قرار 
بگیرد ابا دارد و ترجیح مي دهد در تربیون هاي یک طرفه مانند برنامه هاي 
تلویزیوني ورزش و مردم که دیروز به استودیو این برنامه رفت، صحبت کند، 
آن هم بدون اینکه از سوي مجري برنامه مورد سؤال چالشي قرار بگیرد تا 
برنامه شکل رپرتاژآگهي به خودش بگیرد. رئیس جدید فدراسیون فوتبال 
در این برنامه با توجه به تربیون یک طرفه اي که پیمان یوسفي، مجري برنامه 
در اختیار وي قرار داده بود، درباره انتخاب هایش شفاف پاسخ نداد و البته 
مانند مجمع انتخاباتي 2۵ اسفند سال گذشته به صورت کلي از برنامه هایي 
که براي برگرداندن اعتبار به فوتبال در نظر دارد حرف زد و از اینکه با بزرگان 

فوتبال در تماس است و از آنها مشاوره مي گیرد.
اما یک��ي از مهم ترین وعده هاي رئی��س جدید فوتبال ک��ه از آن به عنوان 
تابوشکني یاد کرد، بردن مزایا و درآمد فوتبال به مناطق کم برخوردار و محروم 
بود، وعده اي که اگر شعار نباشد و تحقق پیدا کند، مي تواند یکي از گام هاي 
بزرگ در دوره جدید فدراسیون فوتبال باشد. فدراسیوني که تا امروز مدیرانش 
کمتر توجهي به استان ها داشته اند و هر چهار سال یک بار در زمان انتخابات 
و با توجه به نیازي که به رأي رؤساي هیئت هاي استاني دارند، سراغ شان را 
مي گیرند. محدود بودن همه مزایا و بودجه ها به پایتخت یکي از سیاست هاي 
غلط دوره هاي گذشته رؤساي فدراسیون فوتبال بوده است که سبب شده 
اس��تان ها از درآمد فوتبال کمتر بهره  ببرند و در فقر امکانات که زیر سایه 

کم توجهي تصمیم گیرندگان به وجود آمده است، ادامه فعالیت دهند.
حاال رئیس جدید فدراس��یون فوتبال وعده مي دهد که مي خواهد این 
زنجیره بي توجهي و اینکه همه چیز باید در تهران خالصه شود را قطع کند 
و تصمیم دارد با توجه به برنامه ریزي که صورت مي گیرد، همه ایران بتوانند 
در مزایاي اقتصادي که فدراسیون از قبل برند فوتبال به دست مي آورد، 
شریک شوند. با تمام انتقاداتي که درباره برخي انتصاب ها به عزیزي خادم 
وارد است و برخالف شعار درباره شایسته ساالري است، اما تمرکززدایي و 
بردن منفعت هاي مالي فوتبال بر سر سفره همه استان ها یکي از اهداف قابل 

تحسین عزیزي خادم در صورت عملي شدن خواهد بود.
عزیزي خادم دیروز وعده داد که از دورافتاده ترین مناطق از س��لماس در 
شمال غرب کشور تا شهرستان سرباز در جنوب شرق کشور باید سهمي از 
درآمدهاي فدراسیون فوتبال در جهت توسعه زیرساخت ها و استعدادیابي 
داشته باشند. در اولین قدم هم قرار است جلسه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال در استان سیستان و بلوچستان برگزار ش��ود. جلساتي که گویا 
به تناوب در دیگر اس��تان هم برگزار خواهد شد تا مدیران فدراسیون در 
بخش هاي مختلف از نزدیک در جریان کمبودهایي که وجود دارد قرار 
بگیرند و در جهت توسعه فوتبال در استان هاي مختلف برنامه ریزي کنند.

همانطور که دیروز بارها عزیزي خادم گفت که فوتبال متعلق به تمام مردم 
ایران است و درآمد این رشته ورزشي هم باید براي رفع کمبودهایي که 
در بخش زیرساخت ها، امکانات آموزشي و پشتوانه سازي در سراسر کشور 
وجود دارد به کار گرفته شود، به خصوص که فوتبال همانطور که با فاصله 
زیاد نسبت به بقیه ورزش ها عالقه مندان بیشتري دارد، ظرفیت هاي بزرگي 
نیز براي کسب درآمد دارد که سبب ش��ده به عنوان یک صنعت پولساز 
مطرح شود. با توجه به چنین ظرفیتي تقسیم درآمدهاي اقتصادي بین 
استان هاي مختلف مي تواند به رشد بیش از پیش این رشته و همچنین 

کشف استعدادهاي بیشتر کمک شایاني کند.
این در شرایطي است که در حال حاضر استان ها س��همي از این درآمدها 
ندارند و با وجود استعدادهایي که در سراسر کش��ور وجود دارد با توجه به 
محدودیت هاي زیرساختي و مالي از این پتانسیل استفاده نمي شود و بخش 
زیادي از این ظرفیت بالقوه هرز مي رود و بالفعل نمي ش��ود. این پتانسیل 
اما در صورت فراهم کردن موقعیت مناس��ب جهت بهره ب��رداري از آن به 
پشتوانه سازي براي فوتبال ملي مي انجامد و عالوه بر موفقیت هاي بیشتر در 
میادین بین المللي فوتبال ملي و باشگاهي  با توجه به شناسایي استعدادهاي 
بیشتر آورده مالي بیشتري نیز براي فدراسیون فوتبال به همراه خواهد داشت. 
یک بازي دو سر برد که گویا رئیس جدید فدراسیون فوتبال براي آن برنامه 
دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا عملي مي شود یا در همین حد شعار که در 
یک تربیون یک طرفه و بدون سؤال چالشي مانند برنامه تلویزیوني ورزش و 
مردم مطرح شد باقي مي ماند و در همان استودیوي جام جم خاک مي شود!
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