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   گزارش
قهرمانان آسيا 
در حال���ي از 
امش�ب آغاز مي ش�ود که تيم هاي ايراني، به 
خصوص اس�تقالل و پرس�پوليس ب�ا نمايش 
باکيفيتي که در بازي اول داشتند، براي ساير 
حريفان آسيايي ش�ان خط و نشان کشيدند.

تيم هاي ايراني فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا را که 
از چهارشنبه گذشته آغاز شده است با توپ پر شروع 
کردند، با دو برد و سه مساوي و بدون باخت تا بهترين 
عملکرد را در بين تيم هاي آسيايي از همين بازي اول 
ثبت کنند. پرسپوليس و استقالل مقابل الوحده و 
االهلي پيروز ش��دند و تراکتور و فوالد در شرايطي 
مقابل پاختاکور و الس��د به تساوي رس��يدند که از 
حريفان شان پيش افتاده بودند. امشب هم هفته دوم 
مرحله گروهي آغاز مي شود و پرسپوليس، فوالد و 

تراکتور مقابل حريفان  خود قرار مي گيرند.
  پرسپوليس؛ دومين برد را مي خواهد

پرسپوليس��ي ها مانند س��ه فصل گذشته، ليگ 
قهرمانان امسال را نيز مانند يک مدعي آغاز کرده اند 
و شرايط خوب  آنها در فصل 2021 هم ادامه دارد. 
شاگردان گل محمدي که در گروه E قرار گرفته اند، 
چهارشنبه شب در بازي اول مرحله گروهي، الوحده 
امارات را يک بر صفر و با شوت ديدني سيدجالل 
حسيني از پشت محوطه جريمه شکست دادند تا 
بار ديگر صابون مدافع کهنه کار قرمزها به تن تيم 
کاته، سرمربي هلندي الوحده بخورد. سرمربي که 
دو سال قبل زماني که روي نيمکت الجزيره امارات 
مي نشست، پيش از بازي تيمش با پرسپوليس در 

ليگ قهرمانان به کنايه درباره تأثيرگذاري کاپيتان 
پرس��پوليس گفته بود »مگر سيدجالل حسيني 
سوپرمن است«، در آن بازي سيدجالل در وقت هاي 
تلف شده به الجزيره گل زد تا به نوعي پاسخ محکمي 
به صحبت هاي سرمربي هلندي داده باشد. دو سال 
بعد از آن مس��ابقه باز هم س��يدجالل و تيم کاته 
چهارشنبه گذشته اين بار در هند به هم رسيدند و 
باز هم کاپيتان پرسپوليس به تيمي که هدايتش را 
اين مربي هلندي بر عهده داشت گل زد تا تيم کاته 

همچنان بابت آن کنايه تاوان پس بدهد!
پرسپوليسي ها با وجود اينکه فصل جديد را در آسيا با 
برد شروع کرده اند، اما ناکامي ادامه دار مهاجمان تيم 
گل محمدي در باز کردن دروازه حريفان که سبب 
شده هافبک ها و مدافعان جور آنها را بکشند، يکي از 
دل نگراني هاي قرمزهاست. با اين حال پرسپوليسي ها 
با توجه به تس��اوي بدون گل گواي هن��د و الريان 
قطر با سه امتياز صدرنش��ين گروه E هستند. آنها 
امشب از ساعت 21:30 در دومين بازي مقابل الريان 
قرار مي گيرند. تيم س��وم ليگ قطر که لوران بالن 
مشهور فرانسوي هدايتش را برعهده دارد و با شجاع 
خليل زاده مدافع سابق قرمزها به ديدار پرسپوليس 
مي آيد. در ديگر بازي امش��ب اين گروه نيز الوحده 

امارات و گواي هند با هم روبه رو مي شوند.
   استقالل؛ خط و نشان از ابتداي کار

فصل جديد ليگ قهرمانان آس��يا با بهترين شکل 
ممکن براي آبي ها آغاز ش��د. اس��تقاللي ها بامداد 
جمعه در اولين بازي مرحله گروهي مقابل االهلي 
قرار گرفتند و در پايان با نتيجه پرگل 5 بر 2 حريف 
سعودي شان را شکست دادند تا ACL را با سه امتياز 

شيرين آغاز کرده باشند، آن هم مقابل حريفي که 
فصل گذشته هم همگروه شان بودند و يک برد و يک 
باخت را به دست آوردند. بامداد جمعه هم مانند بازي 
برگشت دو تيم در فصل پيش که آبي ها 3 بر صفر در 
آن برنده شده بودند، اين بار هم برد براي استقالل بود 
و آنها با يک نمايش کامل و در شبي که آبي پوشان در 
تمام خطوط، سطح بااليي را نشان دادند، توانستند 
حريف عربستاني خود را اين بار 5 بر 2 شکست دهند. 
در اين مسابقه که مهدي قايدي ستاره زمين بود و دو 
گل از پنج گل استقالل را به نام خودش ثبت کرد، 
فرشيد اسماعيلي، محمد نادري و شيخ دياباته هم 

سه گل ديگر آبي ها را به ثمر رساندند.
ريگکامب، سرمربی رومانيايی االهلي که تازه چند 
روزي است کارش را با سبزهاي سعودي آغاز کرده، 
اگرچه شکست تيمش را به اشتباهات داوري ربط 
داده، اما نمايش استقالل آنقدر با کيفيت بود که 
تيم گرانقيمت االهلي و ستاره هايي مانند السوما 
گلزن س��وري را اس��ير خودش کند. با اين حال 
فرهاد مجيدي که آبي ها با او هم در ليگ برتر و هم 
در آسيا شرايط خوبي پيدا کرده اند، معتقد است 
»هيچ اتفاقی رخ نداده و فقط يک بازی را با کيفيت 
خوب با پيروزی پشت سر گذاش��تيم.« در ديگر 
بازي اين گروه هم الدحيل قطر 2 بر صفر الشرطه 
عراق را شکست داد تا در پايان بازي هاي هفته اول، 
استقالل با توجه به تفاضل گل بهتر در صدر قرار 

بگيرد و الدحيل در رده دوم بايستد.
  فوالد؛ بدشانس ها

اهوازي ها که با برد پرگل شان مقابل العين در پلي آف 
نش��ان داده بودند تيم باکيفيتي هستند، مرحله 

گروهي ليگ قهرمانان را اگر خوش شانس بودند، 
مي توانستند با يک پيروزي بزرگ آغاز کنند. فوالد 
اما چهارشنبه شب گذشته در حالي که 82دقيقه 
از السد قطر جلو بود در دقايق پاياني گل مساوي را 
دريافت کرد تا نبرد ژاوي و نکونام برنده اي نداشته 
باشد. در ديگر بازي اين گروه هم الوحدات اردن و 
النصر عربستان به تساوي بدون گل رسيدند تا هر 
چهار تيم گروه  D کارشان را با تساوي آغاز کنند. 
جواد نکونام پس از تس��اوي در ب��ازي اول مرحله 
گروهي، امش��ب از ساعت 22:30 ش��اگردانش را 
آماده بازي با النصر عربستان مي کند. النصر که يکي 
از پرافتخاترين تيم هاي عربستاني است، اگرچه در 
فصل جديد ليگ عربستان در پايان هفته بيست و 
پنجم در رده پنجم قرار دارد، اما آنها فصل گذشته 
تا نيمه نهايي ليگ قهرمانان ب��اال آمدند که در اين 
مرحله مغلوب پرسپوليس شدند. در بازي ديگر گروه 

هم الوحدات اردن به مصاف السد قطر مي رود.
  تراکتور؛ به دنبال اولين برد

 تراکتور ديگر نماينده ايران نيز در اولين ديدارش در 
ليگ قهرمانان با فوالد هم درد است. آنها در حالي که 
چهارشنبه شب گذشته از پاختاکور 2 بر صفر جلو 
افتاده بودند در نهايت مقابل اين تيم مشهور ازبک به 
تساوي 3 -3 رسيدند تا شاگردان رسول خطيبي هم با 
يک امتياز کارشان را آغاز کنند. در اين شرايط آنها در 
دومين بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان از ساعت 
22:30 با الشارجه امارات روبه رو مي شوند و به دنبال 
ثبت اولين بردشان هستند. الشارجه حريف امشب 
تراکتور در بازي اول توانست نيروهاي هوايي عراق را 
يک بر صفر شکست دهد و صدرنشين گروه B شود. 
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تمرین تیم ملی زیر نظر توتولو
دستيار آلکنو چهارشنبه تمرينات تيم ملی واليبال را  زير نظر گرفت تا سرمربی 
يک شنبه به ايران بيايد. توماس توتولو درست يک روز بعد از ورودش به ايران 
با تأکيد بر اينکه برای حضوری موفق در المپيک بايد تمام سختی ها را به جان 
بخريم در تمرينات تيم ملی واليبال ايران حاضر شد و بعد از معارفه، طبق برنامه 
کار را به دست گرفت. او در همان روز نخست رويارويی با ملی پوشان واليبال 
ايران به بازيکنان تأکيد کرد که قرار است برای هدف بزرگی تمرين کنند و الزم 
است تا س��ختی های زيادی را به جان بخرند و تحمل کنند تا به هدفی که در 
المپيک دارند و موفقيت در اين رويداد بزرگ دست يابند. در اين تمرين که رسماً 
زير نظر دستيار آلکنو، سرمربی تيم ملی واليبال ايران برگزار شد، پيمان اکبری 

کمک تيم ملی نيز بعد از منفی شدن دو تست پياپی  PCRحضور داشت. 

نگاهي به بازي هاي هفته اول نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا و بازي هاي امشب 3نماينده کشورمان

خط و نشان آسیایي

مسی هم برای خرید واکسن پا پیش گذاشت
ستاره بودنش تنها به مستطيل سبز ختم نمی شود و بسياری از مواقع، نه به 
دليل موفقيت های بی شمار و چشمگيرش در فوتبال که به واسطه فعاليت ها 
خيريه و کمک های مردمی که انجام می دهد در رأس اخبار قرار می گيرد. 
مسی را بدون شک می توان فوق ستاره تمام نشدنی آبی واناری ها خواند که 
رکوردهای بی نظيری از خود به جا گذاشته اس��ت. ستاره ای که با به ثمر 
رساندن 644 گل در يک باشگاه حتی رکورد پله، اسطوره برزيلی فوتبال را 
نيز درهم شکست. او به تازگی در اقدامی خيرخواهانه تصميم به فروش يکی 
از مهم ترين کفش های خود برای صرف در امور خيريه گرفته است. ابرستاره 
آرژانتينی کاتاالن ها که تاکنون موفق به کس��ب شش کفش طال شده، 
تصميم گرفته کفشی را که گل 644 خود را به ثمر رسانده به حراج بگذارد و 
مبلغ فروش اين کفش ارزشمند را به بيمارستان کودکان سرطانی اهدا کند. 
قرار است کفش مسی چهار روز ديگر به مدت 10 روز در موزه باشگاه بارسلونا 
به حراج گذاشته شود. آخرين گل مسی با اين کفش دسامبر گذشته مقابل 
وايادوليد به ثمر رسيد. عالوه بر آن، مسی در جديدترين فعاليت خود در 
امور خيريه در امر تهيه واکسن کرونا نيز وارد ميدان شده و گفته می شود که 
برای خريد50 هزار دوز واکسن کرونا پا پيش گذاشته است. او سه پيراهن 
امضا ش��ده را به حراج گذاش��ت تا پول الزم برای تهيه و خريد اين مقدار 
واکسن فراهم شود. البته در اين راه لوئيس الکال پو، رئيس جمهور اروگوئه 
نيز مشارکت دارد و قرار است اين واکسن های خريداری شده به بازيکنان 
فوتبال در امريکای جنوبی اختصاص يابد. تعدادی از اين واکسن ها نيز در 

اختيار 26 باشگاه فوتبال آرژانتين قرار خواهد گرفت.

شيوا نوروزي

دنيا حيدري

از ژاپنی ها انکار از توماس باخ اصرار
المپیک توکیو برگزار می شود، نمی شود؟! 
پاندمی کرونا دست بردار جهان نيست. تداوم ابتال و جان باختن مردم 
سراسر جهان بر اثر ابتال به کرونا باعث شده يک بار ديگر بحث لغو کامل 
بازی های المپيک و پارالمپيک توکيو داغ ش��ود. به رغم مخالف مردم و 
برخی مقامات ژاپنی با المپيک، توماس باخ به همه ورزشکاران اطمينان 

داده که بازی ها طبق تقويم اعالم شده برگزار خواهد شد. 
    

در فاصله 97 روز مانده تا ش��روع رسمی المپيک مخالفت ها با ميزبانی 
ژاپن باال گرفته و برخی چهره های سياسی اين کشور به صف مخالفان 
پيوسته اند. در ماه های گذشته دولت ژاپن با اعمال محدوديت های شديد 
و سختگيرانه در شهرهای بزرگ برای کاهش کرونا تالش کرد، اما سرعت 
شيوع کرونا در ژاپن همچنان باالس��ت و آمار بستری  و فوتی ها کاهش 
چشمگيری نداشته است. از طرفی سرعت واکسيناسيون در اين کشور 
پايين اس��ت، به همين خاطر هر روز بر تعداد ژاپنی های مخالف اضافه 
می شود و آنها خواهان لغو کامل اين بازی ها هستند. منتها مقامات ژاپن 

در مقابل انتقادها و اعتراض ها مقاومت می کنند. 
عالوه بر مخالفت حداکثری مردم، سياسيون از تصميمات دولتی ناراضی 
هستند. توشيهيرو نيکای، دبيرکل حزب حاکم ژاپن در فاصله کمتر از 
سه ماه تا شروع بازی ها در گفت وگو با خبرگزاری کيودو از احتمال لغو 
بازی ها گفت: »در صورتی که نتوانند شرايط را به خوبی مديريت کنند، 
لغو اين دوره از رقابت ها را اعالم خواهند کرد. اگر واقعاً با توجه به شرايط 
ويروس کرونا امکان برگزاری المپيک توکيو وجود نداشته باشد بايد آن 
را لغو کنيم. اگر برگزاری اين رقابت ها بخواهد باعث تشديد شيوع کرونا 
ش��ود چه فايده ای دارد. ما بايد اکنون و در اين مرحله تصميم بگيريم. 
البته ميزبانی از المپيک برای ژاپن يک فرصت بزرگ است که بايد از آن 
استفاده کنيم.« پس از اين اظهارنظر بود که مسئوالن برگزاری المپيک 
و پارالمپيک به تکاپو افتادند تا اين ادعا را تکذيب کنند. سيکو هاشيموتو، 
رئيس کميته برگزاری اين بازی ها با ج��دی خواندن نظر نيکای اظهار 
داش��ت: »او کميته برگ��زاری بازی ها را درک می کند، ام��ا تأکيد کرد 
برنامه ای برای لغو بازی ها نيست. نگرانی های مختلفی وجود دارد، ولي به 
عنوان کميته برگزاری توکيو 2020 ما به لغو اين رقابت ها فکر نمی کنيم. 
نگرانی نيکای نکته ای است که بايد آن را به عنوان کميته توکيو 2020 
جدی بگيريم. نظر او به ما يادآوری کرده که احساس اطمينان يا آماده 

بودن کامل برای تحويل بازی ها برايمان چقدر خسته کننده بود.« 
    

تزريق واکسن و اعمال محدوديت ها از ديگر چالش های اخير ژاپنی ها بر سر 
المپيک بوده است. اين کشور که به خاطر تعويق يک ساله بازی ها با ضررهای 
هنگفت مالی مواجه شده، حاال برای راضی نگه داشتن شهروندان خود نيز 
مشکالت زيادی دارد. بعد از اينکه اعالم شد ورزشکاران المپيکی ژاپن در 
اولويت تزريق واکسن هستند، موجی از اعتراضات گسترده مردمی به راه 
افتاد. از آنجا که هنوز گروه های آسيب پذير واکسينه نشده اند، در اولويت قرار 
گرفتن ورزشکاران از نظر ژاپنی ها غيرقابل قبول است، برای فروکش کردن 
اعتراضات مردم راهی نبود جز تکذيب اين ادعا. مقامات دولت حاکم با رد 
در اولويت قرار دادن ورزشکاران بر تسريع روند واکسيناسيون تأکيد کردند. 
عالوه بر اين ممنوعيت ورود تماشاگران خارجی برای تماشای المپيک و 
پارالمپيک راهکار ديگر ميزبان برای کنترل اعتراضات اس��ت؛ در صورتی 
که اين بازی ها در موعد مقرر برگزار شود هيچ خارجی حق سفر به ژاپن را 
نخواهد داشت. انجام تست های روزانه برای مقابله با گسترش کرونا از ديگر 
تمهيدات انديشيده شده است. تامايو ماروکاوا، مسئول بازی های المپيک 
و پارالمپيک با اشاره به اين موضوع گفت: »برخی از کشورها ممکن است 
ورزشکاران را واکسينه کنند و برخی ديگر اين کار را نکنند. ما مسابقات را 
ايمن برگزار خواهيم کرد و از همه کشورها انتظار داريم ورزشکاران را به اين 
رقابت ها اعزام کنند. ما هم اکنون به طور کامل امکان انجام آزمايشات روزانه را 
بررسی می کنيم و قصد داريم اين کار را در المپيک توکيو نيز انجام دهيم.« 

    
رئيس کميته بين المللی المپيک کماکان با خوش بينی از آينده حرف 
می زند و به ورزشکاران روحيه می دهد. توماس باخ با انتشار پيامی خيال 
ورزشکاران را از بابت برگزاری المپيک راحت کرد:  »شمارش معکوس 
برای شروع بازی های المپيک آغاز شده و همه ما چشم انداز روشنی برای 
شروع اين بازی ها داريم و مراحل پايانی را پشت سر می گذاريم. هدف ما 
اين است که بازی های المپيک را برگزار کنيم و از ورزشکاران می خواهيم 
خود را آماده حضور در اين رويداد ورزش��ی کنند، چراکه در ورزش��گاه 

المپيک توکيو منتظر حضور شما هستيم.«

دربی متمول ها در نیمه نهایی 
ليگ قهرمانان به نيمه نهايی رسيده و حاال 
چهار تيم اروپا بر س��ر تصاحب يک جام با 
هم رقابت می کنند. در بس��ياری از مواقع 
ورزش سکويی است برای نشان دادن اميد 
به زندگی، خالقيت و تحق��ق رؤيا. منتها 
با صنعتی ش��دن فوتبال، بع��د اقتصادی 
پررنگ تر از بعد معنوی شد. روزگاری در 
يکی از شهرهای صنعتی شمال انگليس 
باش��گاه فوتبالی وجود داشت، تيمش به 
همه می باخت و ضعيف ت��ر از حد تصور بود، تا اينکه يک سياس��تمدار 
خارجی اين باشگاه را خريد و بعد از او هم يک خارجی متمول ديگر که 
از خاندان س��لطنتی بود، آن را از مالک قبلی خريد. قوانين و مسائلی از 
اين دست ديگر برای کسی مهم نبود، چراکه مالک خارجی با سرمايه ای 
هنگفت هم زيرساخت های باشگاه را متحول کرد و هم بازيکنان و مربيان 
درجه يک دنيا را به استخدام تيم درآود. به رغم تمام اين ريخت و پاش ها، 
قهرمانی در اروپا هنوز برای شان يک آرزوست، هرچند تاکنون جام های 
زيادی به دس��ت آورده اند. در گذش��ته پايتخت فرانسه هم يک باشگاه 
فوتبال داشت که همواره مورد تمسخر مردم قرار می گرفت. در پايتخت 
هيچ کس طرفدارش نبود، ولی يک شاهزاده خارجی آن را خريد و بدون 
در نظر گرفتن عدالت و جوانم��ردی، بازيکنان و مربيان گرانقيمت را به 
پاريس کشاند. آنها در ليگ قهرمانان به راه شان ادامه می دهند. خيلی ها 
قهرمانی های متوالی اين تيم در جام های داخلی را موجب افت فوتبال 
فرانسه می دانند، ولی پاريس��ی ها نيز هنوز قهرمان اروپا نشده اند. حاال 
من سيتی و پاری سن ژرمن در نيمه نهايی رودرروی هم قرار مي گيرند. 
دربی بين ابوظب��ی و قطر. از بعد فوتبالی اين دومين حضور س��يتی در 
نيمه نهايی اروپا محسوب می ش��ود و اين بار با گذشتن از سد دورتموند 
با هدايت پ��پ گوارديوال به دنبال اهداف خود هس��تند. پي اس جي هم 
فصل پيش بعد از باخت به بايرن در فينال شکست بزرگی را متحمل شد. 
پاريسی ها امسال اميدوارند پوچتينو با تجربه ای که در شکست گوارديوال 
دارد دوباره آنها را به فينال برساند. ژرمن ها با در اختيار داشتن ستاره هايی 

چون امباپه، نيمار و دی ماريا در اين فصل بهانه ای برای ناکامی ندارند.

هشدار داده بودم که اعمال نفوذ مي شود

امروز، آغاز کار شاگردان محمدي در قهرماني آسیا
ملي پوشان کشتي آزاد ايران از امروز کار خود را براي کسب عنوان     بازتاب
قهرماني قاره آسيا در مسابقات قزاقستان آغاز مي کنند. شاگردان 
غالمرضا محمدي چند جلسه تمرين در محل برگزاري مس��ابقات انجام داده اند و از امروز براي 
کسب عنوان قهرماني با حريفان خود سرشاخ مي شوند.  عليرضا سرلک در 57 کيلوگرم، مجيد 
داستان 61، مرتضي قياس��ي 65، اميرحسين حس��يني 70، مصطفي حس��ين خاني 74، علي 

سوادکوهي 79، حسن يزداني 86، کامران قاس��م پور 92، علي شعباني  97 و امين طاهري در 125 
کيلوگرم، کشتي گيران آزادکار کشورمان در اين مسابقات هستند که طي امروز و فردا برابر حريفان شان 
روي تشک مي روند. آنچه مسلم است اينکه از همين حاال تمام عالقه مندان به کشتي منتظر ديدن 

کشتي هاي وزن 86کيلوگرم، جايي که حسن يزداني قهرمان المپيک حضور دارد، هستند.

ماراتن بس��کتبال بي��ن دو تيم 
فريدون حسن

     بازتاب
مهرام و پااليش نفت آبادان در 
نيمه نهايي رقابت هاي ليگ برتر 
در حالي با برتري 3 بر 2 مهرام  و رسيدن اين تيم به فينال به پايان 
رسيد که حاشيه ها و اعتراض هاي هر دو تيم به نحوه قضاوت و 
داوري ها در پنج بازي برگزار شده حاال تبديل به يکي از اصلي ترين 
حاشيه هاي رقابت هاي ليگ برتر بسکتبال پيش از انجام بازي هاي 
رده بندي و فينال شده اس��ت. جالب اينکه در اين خصوص هم 
مهرامي هاي راه يافته به فينال مدعي هس��تند که قضاوت ها به 
ضررشان بوده و هم نفتي ها که از رسيدن به فينال بازمانده اند. 
علي آرزومندي، سرمربي مهرام مي گويد: »ما هيچ وقت در طول 
فصل درگير اعتراض به داوری نبوديم و اين  حرف را قبول ندارم 
 که  داوری به  نفع  مهرام است.  کس��انی که بازی را ديدند متوجه 
شرايط شدند و مخاطبان باشعور بسکتبال ديدند که چه اتفاقاتی 
افتاد. بايد کارشناسان داوری پنج بازی نيمه نهايی را بررسی کنند. 
ما در بازی دوم  و سوم  معترض بوديم، اما اعتقاد من اين است که 

من مربی حق ندارم درباره داوری بحث  کنم. اگر کسی مدرکی 
دارد، بيايد و بگويد داوري که به سود مهرام بوده است. برای من 
نتيجه همه  چيز نيس��ت که همه  چيز را زير سؤال ببرم.« حماد 
س��امري، س��رمربي تيم نفت آبادان اما برخالف نظر مهرامي ها 
معتقد اس��ت داوري ها کاماًل به زي��ان او و تيمش بوده اس��ت: 
»اتفاقات بازی ما با مهرام، اين رش��ته و جامعه داوری بسکتبال 
ايران را زير سؤال برد و فينال را از نفت گرفت. در بازی  چهارم برد 
را از ما گرفتند و االن واقعاً ناراحتم. خيلی متأس��فم که به اندازه 
کافی قوی نبودم تا در داخل بازی با کارهايی که بقيه می کنند 
حق تيمم را بگيرم.« در اين ميان طباطبايي، رئيس فدراسيون 
بسکتبال با اشاره به اتفاقات رخ داده، مي گويد: »ما همواره سعی 
کرده ايم در فدراسيون بسکتبال کاماًل بی طرف باشيم. تالشمان 
بر اين است که همه اقدامات عدالت محور باشند تا هر تيمی که 
بهتر است برنده بازی شود. ما مطابق آيين نامه کميته انضباطی، 
مس��ابقات و داوران با مس��ائل مختلف برخورد می کنيم و تمام 

مسائل مطرح می شود تا به آنها رسيدگی کنيم.«

صعود جنجالي مهرام به فينال ليگ بسکتبال

اعتراض برنده و بازنده به داوري

محمد بنا بار ديگر تيمش را به عن��وان 
حامد قهرماني

    چهره
قهرماني آسيا رساند تا ثابت کند که 
کش��تي فرنگي ايران در قاره کهن 
بدون رقيب است، حتي اگر دست هاي پشت پرده نگذارد که شاگردان 
او به مدال هايي که حق شان است دست پيدا کنند. شاگردان بنا با کسب 
چهار طال، دو نقره و سه برنز بر بام کش��تي فرنگي آسيا ايستادند، اما 
س��رمربي کارکش��ته و کاربلد ايران مي گويد که به شاگردانش بابت 
کشتي هاي روز دوم هشدار داده بود: »دوست داشتم روز دوم 
مسابقات هم مانند روز اول برای ما تمام شود، اما نشد. همه 
چيز را تقصير داوری نمی اندازم، چون در همان شروع روز 
دوم بچه ها را توجيه کردم که چون در پنج وزن اول، سه 
طال گرفته ايم در روز دوم امکان دارد مقداری اعمال 
نفوذ شود. برای آسيا خوب نيست که يک کشور هفت، 
هش��ت مدال طال بگي��رد، چراکه دوس��ت دارند 
مدال های طال بين کشورها پخش شود که همين 
کار را هم کردند، اما باز هم من راضی هس��تم، 
چون بيشترين مدال طال را کسب کرديم.« بنا 
حاال فقط يک نگران��ي دارد: »تنها دغدغه و 
نگرانی ما کسب س��هميه آخر در مسابقات 
بلغارستان در وزن 87 کيلوگرم است تا تکليف 
مش��خص ش��ود. بعد از آن با آرامش نفرات 

المپيکی انتخاب و معرفی می شوند.«

جاناتان ويلسون

 گاردين

ترکش های عدم نظارت و ناکارآمدي 
پرسپوليس همچنان بايد تاوان بدهد، تاوان بی کفايتی مديرانی که تبعات 
اشتباهات شان تمامی ندارد و هر بار به شکلی زمينه نقره داغ شدن اين 
باشگاه و هوادارانش را فراهم می کند. اين تبعات چرخه نادرست مديريتی 
فوتبال ايران است که تا سال ها بعد باش��گاه ها چوب آن را می خورند، 

چراکه در واقع خشت اول گر نهد معمار کج تا ثريا می رود ديوار کج!
هنوز زمان زيادی از محروميت عيسی آل کثير نگذشته که پرسپوليس با 
شکايتی ديگر در ليگ قهرمانان آسيا مواجه شده است، چراکه اشتباهات 
و تاوان های سنگين در فوتبال ايران هرگز درس و تجربه نمی شود برای 

عدم تکرار دوباره و دوباره!
مرتبه قبلی هجمه زيادی به راه افتاد که سعودی ها با نيت سوء و مغرضانه، 
کنفدراسيون فوتبال آسيا را برای بريدن محروميتی سنگين برای مهاجم 
سرخپوشان تحريک کردند. اگرچه در شيطنت های مقرضانه و شانتاژهای 
هميشگی سعودی ها کمترين شک و شبهه ای وجود ندارد، اما اين داستان 
چنان پررنگ دنبال شد که کمتر کسی به اين مهم توجه يا حتی اشاره کرد 
که بازيکنان تيم ها بايد برای حضور در ميادين بين المللی تفهيم شوند تا 
حرکات شان اصولی باشد که نه فقط گزک دست کسی ندهند، بلکه عمداً يا 
سهواً مشکلی ايجاد نکنند و موجبات آزردگی خاطر ديگران را در پی نداشته 
باشند. مسئله ای که اگر مدنظر قرار گرفته بود شکايت امروز هندی ها به 

کنفدراسيون فوتبال آسيا را برای پرسپوليس به دنبال نداشت.
اين بار نمي توان تقصير را گردن کسی انداخت و بهانه ای نمی توان تراشيد 
از قصد و غرض دشمنان هميشگی فوتبال ايران. اين عيان ترين دليل عدم 
حرفه ای بودن باشگاه های ايران است. باشگاه هايی که به واسطه مديرانی 
ناکارآمد که هيچ دليل منطقی و اصولی و قاعده ای برای انتخاب شان نيست، نه 
فقط کوچک ترين اشرافی به قوانين و عرف بين المللی ندارند که هيچ نظارتی 
هم بر اعمال و رفتارشان نيست و به دليل همين ولنگاری، همواره ميراثی از 
خود به جا می گذارند که تاوان سنگينی برای باشگاه ها دارد. تاوانی که گاه 

باشگاه ها تا سال ها بعد بايد تبعات آن را به دوش بکشند و چوبش را بخورند!
 نقره داغ شدن احتمالی پرسپوليس به واسطه س��پردن صفر تا صد اداره 
صفحه رسمی يک باش��گاه به دس��ت کارگزاری که اش��رافی به مسائل 
بين المللی و عرف ورزشی ندارد از جمله اين تصميمات سرتاپا ايرادی است 

که حاال پرسپوليس را بار ديگر با مشکلی جدی مواجه کرده است. 
پرواضح بود هندی ها که از اولين روزهای سفر سرخپوشان با پرسپوليس به 
چالش خورده بودند برابر جمالت نسنجيده ای که در صفحه رسمی باشگاه 
پرسپوليس به رشته تحرير درآمده، س��کوت نخواهند کرد. تشبيه سفر 
پرسپوليس به هند به لشکرکشی نادرشاه افشار به اين سرزمين )283 سال 
پس از فتح هند توسط لشکر ايرانيان، حاال نوبت به جوانان ايرانی رسيده تا 
يک بار ديگر و اين بار در آوردگاه ديگری دست به فتح الفتوح بزنند.( برای 
ملت ايران يادآور يک پيروزی است، نه برای هندی هايی که مغلوب شدند 
و دو جواهر گرانبهای خود را به عنوان غنيمت پيشکش کردند. جدا از آن، 
پيش کشيدن داستان جنگ هايی که سال ها قبل رخ داده و ربط دادن يا 
تشبيه آن به مصاف های ورزشی، نه فقط برای  هند که برای هيچ کشوری 
خوشايند نيست و بی هيچ ترديدی زمينه خدشه دار شدن غرور ملت ها را 
به دنبال دارد و نه تنها طبق قوانين انسان دوستانه و جوانمردی ورزش و 

AFC نيست، بلکه می تواند زمينه ساز دشمن تراشی نيز شود.
در اصل همه داس��تان به انتخاب مديران ناکارآم��دی برمی گردد که به 
واسطه اهمال کاری های خود س��نگی را در چاه می اندازند که 100 نفر 
توان بيرون کشيدن آن را ندارند. درست مانند کلمات نسنجيده ای که به 
واسطه عدم نظارت درست در صفحه رسمی باشگاه پرسپوليس منتشر 
می شود و نه فقط اين باشگاه را در معرض جريمه ای سنگين قرار می دهد 
که آبروی فوتبال ايران را نيز خدش��ه دار می کند و اين بار ديگر نمی توان 
هيچ توجيه قانع کننده ای برايش آورد، وقتی ندانم کاری ها احساس��ات 
ملتی را خدشه دار کرده و هيچ ملتی، حتی خود ايران هم نمي  تواند چنين 
توهينی را بپذيرد. حتي اگر بارها و بارها هم بگوييم که اين اتفاق عمدی 
نبوده و سهواً رخ داده، اما آب رفته به جوی باز نمی گردد و اين پرسپوليس 
است که يک بار ديگر بايد تاوان سنگينی را پس بدهد، تاوانی که بدون هيچ 
ترديدي از تبعات حضور مديران بی کفايتی است که ترکش های حضور 

آنها تا سال ها بعد نيز توان زخم به جا گذاشتن را دارد.


