
هفت����ه دوم 
دنيا حيدري
   گزارش

رقابت ه���ای 
مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا مثل هفته اول با درخشش 
تیم هاي ايراني آغاز شد. پرسپولیس با بردی 
چشمگیر صدرنش�ینی خود را تثبیت کرد و 
فوالد نیز با يک پیروزی تحسین برانگیز، اما با 
تفاض�ل گل کمت�ر بیخ گ�وش صدرنش�ین 
عربستانی گروه خود در رده دوم قرار گرفت.

نمايندگان فوتبال ايران که هفته اول مسابقات را 
با دو برد مهم پشت سر گذاشته بودند، هفته دوم 
را هم قدرتمندانه آغاز کردند تا فوتبال ايران در 
همين ابتداي کار در ليگ قهرمانان نشان دهد که 
مي تواند يک سروگردن باالتر از تيم هاي منطقه 
غرب آسيا باشد. حقيقتي که پرسپوليس و فوالد 
با بازي هاي خوب خ��ود در ادامه هفته اول آن را 

ثابت کردند.
  ادامه يکه تازی سرخپوشان در لیگ قهرمانان

لوران ب��ان، س��تاره س��ابق تيم ملی فرانس��ه 
بدون ش��ک تصور چنين شکست تحقيرآميزی 
را به س��رش هم راه نمی داد، اما ش��ايد او بايد از 
اعتراف تلخ سرمربی الوحده که دو مرتبه صابون 
پرس��پوليس به تنش خورده بود ت��ا در نهايت 
ناچار ب��ه بيان اين مهم ش��ود که پرس��پوليس 
بهترين تي��م آسياس��ت، درس می گرفت تا در 
مصافی که با پرس��پوليس داش��ت اينچنين با 
شکست تحقير آميز 3 بر يک نقره داغ نمی شد. 
شايد س��رمربی فرانس��وی الريان هم دلخوش 
به خريدهای بی نظي��ر خود )خلي��ل زاده، فائه 
کن، براهيم��ی و ترائوره( و ت��ک گل زودهنگام 
تيمش بود، اما در پايان مبه��ودت نتيجه حک 
ش��ده )3 بر يک( روی تابلوی ورزش��گاه شد تا 
رسانه های قطری با تيترهايی چون الريان برابر 
پرسپوليس نابود شد، لغزش اين تيم در گام دوم 
برابر پرسپوليس، پرس��پوليس بازی باخته را به 
يک پيروزی بزرگ تبديل کرد و ... ، اين شکست 
سخت را تفسير کنند. اما اين نخستين بار نيست 
که تفکرات يحيی در آسيا حريفان قدری را که 
براي موفقيت هزينه های هنگفت می کنند درهم 
می شکند. غرور الريان برای به پايان بردن نيمه 
نخست با برد يک  گله برای يحيی و شاگردانش 
فرصت خوبی بود تا نسخه حريف را در10 دقيقه 
با درخشش تيمی و در نهايت با توانمندی های 
فردی کمال کاميابی نيا و ش��هريار مغانلو با سه 
گل ديدن��ی بپيچد. کامبک ديدن��ی که نه فقط 
دومين برد سرخپوشان و تثبيت صدرنشينی اين 
تيم را به دنبال داشت، بلکه ثابت کرد همانطور 
که يحيی پيش��تر نيز گفته ب��ود تيمش توانايی 
حضور دوباره در فين��ال را دارد: »گل زودهنگام 

الريان ذهن بازيکنان را به هم نريخت، چراکه قرار 
ما از ابتدا هم اين بود که تا آخرين لحظه تسليم 
نشويم. اين تنها راه حضور دوباره در فينال است.« 
البته اين بازی می توانست با گل های بيشتری به 
پايان برسد اگر درخشش ش��جاع در خط دفاع 
حريف قط��ری دو موقعيت نزديک ب��ه گل را از 

نماينده ايران نمي گرفت.
  درخشش چشمگیر فوالد و نکونام

فوالد خوزس��تان هم مانند پرس��پوليس ش��ب 
خوبی را پشت سر گذاشت. نماينده خوزستانی 
ايران در گروه E بعد از تس��اوی با السد در گام 
نخست توانست الوحدات اردن را با ضربه پنالتی 
لوس��يانوپريرا در دقيق��ه 44 و قب��ل از به صدا 
درآمدن سوت پايان نيمه نخست شکست دهد و 
دست آخر نيز بازی را با همان يک گل و نخستين 
پيروزی اين فصل خود در ليگ قهرمانان به پايان 
ببرد، به طوری که سايت اي اف س��ي در تمجيد 
درخشش شاگردان نکونام نوشت: »فوالد که در 
سال های اخير در ليگ قهرمانان غايب بود، بعد از 
شش سال توانست در مرحله گروهی به پيروزی 
دست يابد و در پی اين برد با چهار امتياز پس از 
النصر عربستان در جايگاه دوم جدول رده بندی 
گروه ق��رار گرفت و باي��د خود را آم��اده مصاف 

صدرنشينی کند که به واسطه تفاضل گل بهتر 
در رأس گروه قرار گرفته است.«

اما جدا از نتيجه خوبی که ش��اگردان نکونام در 
مصاف با حريف اردنی داشتند و سسما دستيار 
نکونام آن را به مردم ايران و خوزس��تان تقديم 
کرد، بازی مالکانه فوالد بود که چش��م همگان 
را گرفت. مربی جوانی که شايد نخستين روزی 
که سکان هدايت فوالد را به دست گرفت کمتر 
کسی آينده ای موفق را برای او متصور  می شد، 
اما حاال نه فقط در ليگ برتر که در ليگ قهرمانان 
آسيا هم درخش��ش قابل توجهي را به نمايش 
گذاشته است. نماينده ايران در گروه E به رغم 
برد اقتص��ادی يک بر صف��ر، 623 پاس با دقت 
86درصد داش��ت تا رکورد اي��ن فصل تيم های 
ايرانی را بشکند و اين نشان از هماهنگی ياران 
نکونام داشت و اميد اين تيم را به صعود از گروه 
بيشتر کرد، به طوری که شيمبا، بهترين بازيکن 
ميدان که با گلزنی از روی نقط��ه پنالتی نقش 
پررنگی در کس��ب س��ه امتياز با ارزش بازی با 
الوحدات داشت، تأکيد کرد که با اين برد خود را 
به صعود از گروه نزديک تر کرده ايم. ش��يمبا که 
پيش��تر در پلی آف برابر العين )دو گل( و مقابل 
السد نيز گلزنی کرده، در س��ومين بازی پياپی 

موفق به گلزنی شد.
  تراکتور همچنان مساوی می کند

تراکت��ور ام��ا برخ��اف پرس��پوليس و ف��والد 
دومين بازی خ��ود را هم با تس��اوی ب��ه پايان 
برد. سرخپوش��ان تبريزی که س��اعت 22:30 
در دومين ديدار خود در اين مرحله با ش��ارجه 
امارات ديدار داش��تند، برخ��اف مصاف قبلی 
برابر پاختاکور که با تس��اوی پرگل 3 -3 بازی را 
به پايان برده بودند، تاش های شان برای گلزنی 
به ثمر ننشست تا دست آخر به تساوی بدون گل 
مقابل حريف اماراتی رضايت دهند. شارجه با اين 
تک امتياز، چهار امتيازی و صدرنشين شد، اما با 
توجه به تساوی بدون گل پاختاکور برابر نيروی 
هوايی حاال ش��اگردان رسول خطيبی به رغم دو 
تس��اوی پياپی همچنان ش��انس صعود از گروه 
را دارن��د و می توانند اميدواران��ه در مصاف های 
بعدی ب��ه ميدان برون��د. اگرچه اين نخس��تين 
تجربه حضور خطيب��ی به عنوان س��رمربی در 
ليگ قهرمانان آسياست، اما از او و شاگردانش در 
تراکتور انتظارات بيش از تس��اوی های پی درپي  
 B است و بايد ديد نماينده تبريزی ايران در گروه
مي تواند در ديدارهای بعدی نتايج بهتری کسب 

کند يا همچنان با همين فرمان پيش می رود.
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آلکنو آمد، چشم والیبال روشن!
والديمير آلکنو س��رانجام صبح ديروز وارد تهران شد تا به صورت رسمي 
کارش را با تيم ملي واليبال آغاز کند. سرمربي روسي واليبال البته زودتر از 
اين قرار بود به ايران بيايد که چندين بار تاريخ ورود او به تعويق افتاد و در 
نهايت ديروز هواپيماي سرمربي جديد واليبال در فرودگاه امام نشست تا 
واليبالي ها که دو هفته اي است تمرينات شان را آغاز کرده اند، از اين به بعد 
زير نظر سرمربي شان تمرين کنند. البته در روزهای اخير توماس توتولو، 
مربی ايتاليايی و دستيار آلکنو تمرينات ملی پوشان را زير نظر گرفته، اما 
با ورود مربی روس بدون شک تمرينات شکل جدی تری به خود می گيرد. 
سرمربي که واليبال با او هدف هاي بزرگي در توکيو در سر دارد و مي خواهد 

روي سکوي المپيک برود و با يک مدال تاريخي به ايران برگردد.

از پیروزي بزرگ پرسپولیس تا برد تحسین برانگیز فوالد

ايران فراتر از غرب آسیا

شیمیدر سوم لیگ بسکتبال شد
تيم بسکتبال شيميدر با شکست نفت آبادان به مقام سوم ليگ برتر دست 
يافت. تيم های نفت آبادان و شيميدر قم در رده بندی ليگ برتر بسکتبال 
به مصاف هم رفتند که در اين جدال دو تي��م در وقت قانونی ۷8 - ۷8 
مساوی شدند تا دو تيم در وقت اضافه برای برد تاش کنند. در وقت های 
اضافه اين شيميدر بود که توانست حريف خود را ۹0 بر 8۵ شکست دهد. 
با اين نتيجه شيميدر به مقام سوم دست يافت و نفت آبادان که مدعی 

حضور در فينال بود در نهايت چهارم شد.

تیروکمان باز هم مي تواند سهمیه المپیک بگیرد
مياد وزيری تنها کماندار ايرانی دارای سهميه المپيک توکيو گفت: »اميدوارم 
بتوانيم در جام جهانی فرانسه تاريخ ساز شويم و چند سهميه خوب در بخش 
انفرادی، تيمی زنان و مردان کسب کنيم.« وزيري همچنان درباره واکسيناسيون 
المپيکي ها هم افزود: »اميدوارم به زودی همه مردم ايران اين واکسن را دريافت 
کنند. البته ما ورزشکاران دغدغه زيادی در زمينه کرونا داشتيم، زيرا به دليل 
حضور در اردوها، مس��ابقات، فرودگاه و خوابگاه هميشه نگران اين ويروس و 

درگيری با آن بوديم که خدا را شکر اين نگرانی و استرس مرتفع شد.«

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

بارسا با قهرمانی در کوپا دل ری به آينده امیدوار شد
اولین جام در عصر جديد

کاتاالن ها با قهرمانی در جام حذفی فوتبال اسپانيا بعد از دو سال موفق 
به کسب يک جام شدند و حاال با  انگيزه بيشتری  برای فتح الليگا تاش 
می کنند. فينال کوپا دل ری را بارسا و بيلبائو در ورزشگاه سانچس پيسخوان 
برگزار کردند که با طوفان چهار  گله شاگردان رونالد کومان به پايان رسيد. 
بازيکنان تيم در جشن قهرمانی پيراهنی به تن داشتند که روی آن نوشته 
شده بود »اولين از عصر جديد« و اين شعار به کسب اولين جام فصل اشاره 
داشت. به نظر می رسد با آمدن رئيس جديد تحوالت اساسی در حال رقم 
خوردن است و بازگشت بارسا به کورس قهرمانی الليگا و موفقيت در جام 

حذفی از جمله اين تحوالت هستند.  
    

فتح کوپا دل ری همه را به آينده اميدوار کرده؛ کومان اميدوار است تيمش در 
ليگ نيز موفق شود. الپورتا، رئيس باشگاه به جلب نظر ليونل مسی اميدوار 
شده و کاپيتان نيز بعد از ثبت رکورد آقای گلی اين رقابت ها به نام خود روحيه 
گرفته است. به غير گريزمان و دی يونگ، مسی هم دبل کرد تا معلوم شود هنوز 
دلش با بارساست و برای موفقيت تيم محبوبش هر کاری می کند. سی و يکمين 
قهرمانی بارس��لونا در جام حذفی در حالی رقم خورد که کاپيتان لئو تعداد 
گل هايش در فينال های کوپا دل ری را به عدد 10 رساند و از اين حيث رکورد 
جديدی را ثبت کرد. مسی با پيراهن بارسا تاکنون هفت بار جام قهرمانی کوپا را 
باالی سر برده، اما قهرمانی 2021 برای او و هم تيمی هايش لذت ديگری داشت، 
چراکه اولين قهرمانی بعد از گذشت دو سال می تواند نويدبخش روزهای بهتری 
برای بلوگرانا باشد، به ويژه برای مسی که هنوز تکليف رفتن يا ماندنش مشخص 
نيست. مهاجم آرژانتينی بعد از اين قهرمانی، کاپيتانی بارسلونا را يک افتخار 
خواند:  »کاپيتان اين باشگاه بودن بسيار خاص است و اين جام هم يک جام ويژه 
برای من محسوب می شود و به باال بردنش افتخار می کنم. افسوس که نمی توان 
اين قهرمانی را کنار هواداران جش��ن گرفت و ش��رايط پاندمی کرونا چنين 
اجازه ای را نمی دهد. کوپا دل ری هميشه برای من جام خاصی بوده و می دانم 
هواداران نيز از اين قهرمانی لذت برده اند. ما به بردن اين جام عادت داريم و اين 
تيم شايسته فتح جام و يک شادی بزرگ بود.« کاپيتان به هواداران اطمينان 
داد که در هشت بازی باقی مانده الليگا نيز پرقدرت ظاهر شوند: »نيم فصل اول 
خوب کار نکرديم و امتيازت زيادی را در الليگا از دست داديم، ولی پس از آن 
قدرت گرفتيم و االن شرايطمان خوب است. حاال در کورس قهرمانی هستيم. 
افسوس که در ال کاسيکو شکست خورديم. هنوز هشت بازی ديگر بافيمانده 

و سعی می کنيم قهرمان الليگا شويم.«
    

سرمربی هلندی باالخره طعم نخستين قهرمانی با کاتاالن ها را چشيد. کومان 
که هنوز مخالفان زيادی دارد، ش��اگردانش را شايسته قهرمانی کوپا دل ری 
دانست: »شايسته قهرمانی بوديم. نيمه اول فرصت هاي زيادی را از دست داديم 
و برای گلزنی کمی به مشکل خورديم، ولی پس از زدن گل اول کار راحت شد و 
گل های بعدی هم از راه رسيدند. نمايش بزرگی از هر لحاظ ارائه داديم و اين يک 
فوتبال تماشايی بود. دی يونگ و ليونل مسی بهترين های ميدان بودند. مسی 
سال هاست که ثابت کرده بهترين بازيکن دنياست. او هم مؤثرترين بازيکن 
ما بود، ولی نبايد از نقش دی يونگ نيز به سادگي گذشت. ديگر بازيکنان هم 
نمايشی بی نقص داشتند. در سطحی خارق العاده ظاهر شديم و شايسته فتح 
جام بوديم.« رونالد کومان با اينکه از آينده کاری اش در بارسا مطمئن نيست، اما 
ابراز اميدواری مي کند که ليونل مسی همچنان در اين تيم بازی کند: »آينده هر 
مربی به نتايج تيمش و کسب جام بستگی دارد. برخی مواقع از طرح اين سؤال 
ناراحت می ش��وم، چون وقت کافی نداريم و در يک هفته همه چيز می تواند 
عوض شود و اين منصفانه نيست. فتح جام هميشه مهم است و اين تيم امسال 
شايسته حداقل کسب يک قهرمانی بوده است. اميدوارم اين آخرين جام مسی 

با بارسا نباشد. ما دوست داريم او با باشگاه تمديد کند.«
    

رئيس باشگاه بارسلونا از اينکه بعد از يک ماه از بازگشتش به اين سمت، يک 
جام به ويترين افتخارات بارسا اضافه شده به خود می بالد. يکی از شعارهای 
اصلی خوان الپورتا تمديد قرارداد مسی و بازگرداندن بارسا به قله افتخارات بود. 
قهرمانی در جام حذفی شروع خوبی بود برای رئيسی که برای حفظ کاپيتان 
هر کاری می کند: »انگيزه زيادی برای قهرمانی داشتيم و اين کار را به سرانجام 
رسانديم. فينال بزرگی بود و حريف خوبی را شکست داديم. بازيکنان به اين 
قهرمانی نياز داشتند و همه بازيکنان را خوشحال می بينم. اين اولين جام از يک 
دوره موفقيت آميز جديد است. مسی بهترين بازيکن دنياست. اطمينان دارم 
که لئو قصد ماندن دارد و هر کاری از دستمان بربيايد برای تمديد با او خواهيم 

کرد. هر کاری که مقدور باشد، انجام مي دهيم تا لئو بماند.«

 رفتن قطعی فلیک 
و احتمال آمدن ناگلزمان جوان 

گمانه زنی ها درس��ت بود، هانسی فليک، 
س��رمربی فعلی بايرن مونيخ در نشست 
خب��ری بع��د از بازی ب��ا وولفس��بورگ 
خبر قطع هم��کاری اش ب��ا باواريايی ها 
را رس��انه ای کرد. فليک تا س��ال 2023 
با اين تي��م آلمانی ق��رارداد دارد، ولی به 
دليل برخی مش��کات در پاي��ان فصل 
برای هميش��ه از بايرن خواه��د رفت. او 
که شش��گانه را با مونيخی ه��ا فتح کرده 
در اين فصل نتوانست جام های س��ال گذشته را تکرار کند. با اين حال 
به نظر می رسد مش��کات مديريتی و اختاف نظرهای موجود مانع از 
ادامه همکاری فليک با بايرن شده اس��ت. اين مسئله هفته هاست که 
باواريايی ها را به حاشيه برده، به ويژه که همه می دانند هانسی فليک 
گزينه اصلی سرمربيگری مانشافت هاست. در حقيقت مشکات وقتی 
به اوج رسيد که يواخيم لو، سرمربی 61 ساله تيم ملی آلمان مسابقات 
يورو را آخرين حضورش روی نيمکت تيم مل��ی عنوان کرد. بعد از آن 
بود که همه نگاه ها به فليک جلب ش��د، اما فعًا برای غول آلمانی مهم 
اين اس��ت که بهترين گزينه را جايگزين فليک کند. در بين اس��امی 
منتشر شده در رسانه های رس��می و مجازی، جوليان ناگلزمان بدون 
شک شانس بيشتری از سايرين دارد. سرمربی فعلی اليپزيش يکی از 
مربيان جوان و موفق آلمانی است که در سن کم موفقيت های زيادی 
را به نام خودش ثبت کرده است. ناگلزمان 33 ساله با کارنامه خوبی که 
دارد برای نشستن روی نيمکت بايرن مشکلی نخواهد داشت، ولی او در 
آخرين اظهارنظرش اين موضوع را تکذيب و بر پايبندی اش به قرارداد با 
اليپزيش تأکيد کرد. البته او به اتفاقات عجيب دنيای فوتبال هم اشاره 
داشت و اينکه نمی توان آينده را پيش بينی کرد. با اين حساب ناگلزمان 
به رغم قراردادی که با تيم دوم آلمان دارد، هيچ بعيد نيست با پيشنهاد 

بايرن وسوسه نشود و سر از آليانس آره نا درنياورد.

کشتي آزاد قهرماني آسیا- قزاقستان 
ايران قهرمان بدون رقیب

باالخره پاداش قهرماني بانوان فوتسال پرداخت شد

3 سال بعد با کسر مالیات!
س�ه س�ال از 

حامد قهرماني
      بازتاب

افتخارآفريني 
بانوان فوتسال 
اي�ران مي گ�ذرد، س�ه س�ال از روزي که با 
شايستگي تمام براي دومین بار متوالي بر قله 
قهرماني فوتسال آسیا ايستادند، مي گذرد. 
در اين س�ه س�ال تا دلتان بخواهد اتفاقات 
زيادي افتاد، ولي اتفاق�ي که بانوان قهرمان 
ن�داد. رخ  بودن�د،  منتظ�رش  اي�ران 

س��ال ۹۷ و بعد از تکرار قهرماني در فوتس��ال 
آس��يا وعده داده ش��د که به اعضاي تيم نفري 
22 ميليون تومان پاداش داده مي شود. وعده اي 
که سه سال تحقق آن طول کشيد و روز شنبه 
محقق ش��د، آن هم بدون در نظر گرفتن اينکه 
در اين سه سال به همت دولت تدبير و اميد چه 
بايي بر سر ارزش پول ملي آمده است، اما يک 
چيز س��ر جايش بود، ماليات! بافاصله هم کم 
شدن آن اعمال ش��د تا هر کدام از ملي پوشان 
به ج��اي درياف��ت 22 ميليون توم��ان، مبلغ 
1۹ميليون و 800 هزار توم��ان بگيرند. جالب 
اينکه حاال فدراسيون نشينان جديد به خصوص 
معاون بانوان فدراسيون با افتخار اين موفقيت 
را به نام خود ثبت و ضب��ط مي کند، ولي حتي 
حاضر نيست از خود بپرس��د که با اين مبلغ در 
اين وانفس��ا چه کاري مي  توان انجام داد. البته 
تقصيري هم ندارد، باالخره اي��ن پول در زمان 
خودش )سال ۹۷( خيلي مي ارزيد و امروز با آن 
نمي شود کاري کرد.  اما کسر ماليات از پاداشي 
که سه س��ال با تأخير پرداخت ش��ده، واکنش 

بازيکنان تيم ملي فوتسال بانوان و سرمربي آنها 
را در پي داشته است. ش��هرزاد مظفر مي گويد: 
»حداقل اگر هدف ش��ان اين بود که 10 درصد 
ماليات کم کنند، بهتر بود فدراسيون 10 درصد 
اين مبلغ را در نظر می گرفت تا بازيکنان حداقل 
رقم سه سال پيش را دريافت می کردند. اين کار 
قشنگ نبود، تمايلی نداريم که راجع به مسائل 
مالی مدام حرف بزنيم، چراکه در شأن ما نيست. 
آدم دوست ندارد راجع به مسائل مالی صحبت 
کند، ولي اي کاش حداقل پاداشی را که پرداخت 
کردند با مبلغ سه سال پيش پرداخت  می شد تا 
کار وزين تر و بهتر باشد. همه به خوبی می دانند 
که مبلغ 22 ميليون تومان امروز با س��ه س��ال 
پيش چقدر متفاوت و کم ارزش تر است. خوب 
بود که اين پاداش حداقل دو، سه برابر پرداخت  
می شد.« مهسا کمالي، بازيکن تيم ملي فوتسال 
هم با انتشار پيامي نوشت: »خدا قوت، بعد از سه 
س��ال، 2 ميليون و 200 هزار تومان کم شد. به 
همه دوستان خسته نباش��يد می گويم. برای 
اين فدراسيون و اين فوتبال متأسفم که سهم 
ما از ميلياردها دالر پول، 22 ميليون تومان هم 
نبود.« علي کريمي، ملي پوش س��ابق فوتبال 
ايران هم با انتشار پيامي به اين موضوع اينگونه 
واکنش نش��ان داد: »يادتان نبود سه سال پول 
زنان فوتسال را بدهيد، اما خوب يادتان بود که 
مالياتش را کسر کنيد. به نظرتان سه سال پيش 
با 20 ميليون تومان چکار  می شد کرد و امروز با 
1۹ ميليون تومان چکار؟ الحق که روی مديران 

سابق را سفيد کرديد.«

تیم ملي کشتي 
فريدون حسن

    کشتی
آزاد ايران ديروز 
در حالي به مقام 
قهرماني آسیا در مس�ابقات قزاقستان دست 
يافت که با توجه به نتايج به دست آمده پنج وزن 
اول در روز ش�نبه تنها رسیدن حسین خاني، 
حسن يزداني و قاسمپور به فینال وزن هاي شان 
در روز دوم ب�راي قهرمان�ي اي�ران کافي بود.

شاگردان غام محمدي کارشان را از صبح شنبه 
در پنج وزن نخس��ت آغاز کردن��د. در 6۵ کيلو 
مرتضي قياس��ي با برتري مقابل کشتي گيران 
ترکمنستان و قرقيزستان به نيمه نهايي رسيد، 
اما در اين مرحله مقابل حريف ژاپني شکس��ت 
خورد تا در رده بندي با برتري مقابل حريف ازبک 
به نشان برنز دس��ت پيدا کند. در ۵۷ کيلوگرم 
عليرضا س��رلک بعد از غلبه بر کش��تي گيران 

ترکمنستان، پاکس��تان و ژاپن در عين ناباوري 
فينال را به رقيب هندي باخ��ت و به مدال نقره 
قناعت کرد. علي س��وادکوهي در ۷۹ کيلو هم 
سرنوش��تي مشابه سرلک داش��ت. سوادکوهي 
با پشت س��ر گذاش��تن کش��تي گيران ژاپني، 
قرقيزستاني و قزاقس��تاني به فينال رسيد، اما 
مغلوب حريف کره جنوبي شد و نقره گرفت.تنها 
طايي ايران در روز اول علي ش��عباني بود. اين 
کشتي گير با دو پيروزي خوب برابر کره جنوبي 
و هند به فينال رسيد و در فينال هم قدرتمندانه 
حريف ق��زاق را شکس��ت داد تا م��دال طاي 
آس��يا را به گردن بياويزد. در روز اول مسابقات 
اميرحسين حسيني، کش��تي گير ۷0 کيلوگرم 
کشورمان نيز حضور داشت که از دور مسابقات 
حذف شد. اما صبح ديروز مسابقات پنج وزن دوم 
در حالي آغاز شد که بيشتر نگاه ها متوجه وزن 
86 کيلو، يعني جايي که حسن يزداني قهرمان 
المپيک حضور داشت، بود. يزداني با دو کشتي 
خوب و قدرتمندانه مقابل حريفان��ي از ژاپن و 
عراق به فينال راه يافت تا با کسب مدال طا گام 
مهمي براي کسب عنوان قهرماني ايران برداشته 
باشد. حس��ين خاني، کش��تي گير ۷4کيلويي 
کشورمان دومين فيناليست ديروز بود که با غلبه 
بر حريفان ازبک، کره جنوبي و ترکمنستان به 
فينال رسيد و نقره گرفت. در ۹2 کيلو هم کامران 
قاسمپور، حريفان هند و ازبک خود را برد و 
سومين فيناليست ش��د تا کار قهرماني 
ايران پيش از برگزاري فينال ها تمام 
ش��ود. ديروز امين طاهري در 12۵ 
کيلوگرم به دي��دار رده بندي راه 
يافت، اما مجيد داس��تان در61 
کيلوگ��رم ب��ا شکس��ت مقابل 
کشتي گيري از هند از گردونه 
مسابقات حذف ش��د.  با کسب 
اين نتايج، تيم ملي کشورمان که 
در پايان مسابقات روز اول با کسب 88 
امتياز بعد از هن��د ۹0 امتيازي در جايگاه 
دوم جدول مس��ابقات قرار داشت، قبل از 
برگزاري ديداره��اي فينال و رده بندي پنج 
وزن دوم با احتس��اب س��ه فيناليست و يک 
کشتي گير در ديدار رده بندي قهرماني خود 

در مسابقات قزاقستان را قطعي کرد.

متئو کوپر

 ميرر

 سهم صفر فوتبال 
از عکس های يادگاری رئیس جديد

اگر اين روزها به سايت فدراسيون فوتبال سري بزنيد، پر از عکس هاي دو 
نفره رئيس جديد فوتبال با مسئوالن با ربط و بي ربط به فوتبال است که 
خيلي هاي شان چهره هاي سياسي هستند، مانند عکس ديروز شهاب الدين 
عزيزي خادم و محمدباقر نوبخت، رئيس س��ازمان و برنامه و بودجه که 
خبر يک سايت رسمي فدراسيون فوتبال بود. يا چند روز پيش از آن که 
عزيزي خادم به ديدار حناچي، شهردار تهران رفته بود و قبل تر از آن هم با 
مديران شرکت ملي مس ديدار کرده بود. ديدار با ظريف، وزير امورخارجه 
هم يکي از اولين فعاليت هاي رئيس جديد فوتبال بود تا عزيزي خادم در 

همين ابتداي حضورش، دايره ارتباطات خود را به رخ بقيه بکشد.
چنين مانور رسانه اي در شرايطي اس��ت که شهاب الدين عزيزي خادم 
اسفند گذشته پس از انتخاب به عنوان رئيس جديد فوتبال وعده داد که 
در دوران جديد فدراسيون، برخاف رؤساي قبلي دنبال گرفتن عکس 
يادگاري نباشد و مدعي شد در جلساتي که برگزار مي کند به جاي گرفتن 
عکس مي خواهد حق فوتبال را بگيرد. يک وعده قابل تأمل، به خصوص 
که برخي مديران در فوتبال و چه در جاهاي ديگر ورزش تبديل شده اند 
به مسئوالن دوربيني، مسئوالني که بيش��تر از اينکه براي حل و فصل 
مشکاتي که وجود دارد وقت بگذارند، وقت شان را صرف اين مي کنند 
که با برگزاري جلس��ات صوري و بي ربط با افراد ذي نفوذ، عکس شان را 
بگيرند و ديگر براي شان مهم نيست که آن جلسه خروجي خواهد داشت 

يا نه، مهم عکسي است که مي گيرند و آن را رسانه اي مي کنند. 
با توجه به چنين ش��رايطي وعده عزيزي خادم که در دوران او خبري از 
برگزاري جلسه براي گرفتن عکس يادگاري نيست، روزنه اميدي را به 
وجود آورده بود که قرار است بساط جلس��ات تشريفاتي و نمايشي در 
فوتبال برچيده شود. با گذشت يک ماه و نيم از نشستن عزيزي خادم بر 
صندلي رياست فدراسيون فوتبال، اما چيزي که بيشتر از همه به چشم 
آمده، عکس هاي يادگاري و دو نفره رئيس جديد با مسئوالن سياسي 

است که آخرين آن هم با معاون رئيس جمهور بود. 
اگرچه براي قضاوت درباره خروجي اين جلسات زود است و بايد به انتظار 
روزها و ماه هاي آينده نشست و ديد که چنين ديدارهايي آيا به همين 
خنده هاي دو طرف در عکس هاي يادگاري  ختم خواهد شد يا سودي 
براي فوتبال خواهد داش��ت، به خصوص که رئيس فدراسيون فوتبال 
مدعي است اين جلسات در راستاي منافع فوتبال بوده است. با اين حال 
بررسي تنها يک نمونه از جلسات عزيزي خادم با مسئوالن سياسي نشان 
مي دهد که چندان هم نبايد به نفعي که فوتبال از برگزاري اين جلسات 
مي برد، اميدوار بود و اين ديدارها بيشتر از آنکه رنگ و بوي فوتبالي داشته 
باشد، به نظر مي رسد جنبه نمايش��ي دارد و مهم ترين خروجي آن نيز 
عکس يادگاري است که در پايان آن جلسه در رسانه ها منتشر مي شود!

مانند ديدار با محمدجواد ظريف که در ابتداي حضور عزيزي خادم در 
فدراسيون فوتبال انجام شد. جلسه اي که طبق متني که از صحبت هاي 
دو طرف از آن بيرون آمده اس��ت، هدفش پيگيري راه هاي اعتراض به 
تصميم سياسي کنفدراسيون فوتبال آسيا در انتخاب بحرين به عنوان 
ميزباني انتخابي جام جهاني بود و قرار ش��د از ظرفيت هاي وزارت امور 

خارجه استفاده و اجازه ندهند که حق فوتبال ضايع شود.
حاال اما چند هفته پس از آن ديدار هيچ خبري از تاش هاي وزارت امور 
خارجه منتشر نشده و فدراسيون فوتبال هم پس از شکايت از اي اف سي 
به دادگاه عالي ورزش، اميد کمي به تجديدنظر کنفدراسيون فوتبال آسيا 
درباره ميزباني منامه دارد تا مشخص شود که آن ديدار با علم به اينکه 
ظريف و همکارانش هم کاري از دست شان برنمي آيد، بيشتر يک مانور 
تبليغاتي در راستاي گرفتن همان عکس يادگاري بوده که عزيزي خادم 

گفته بود اعتقادي به آن ندارد!
چنين نتيجه اي براي جلساتي که رئيس فدراسيون فوتبال با مديرعامل 
شرکت ملي مس، شهردار تهران و رئيس سازمان برنامه و بودجه داشته 
هم دور از انتظار نيس��ت و در اين بين فوتبال ضرر مي کند، فوتبالي که 
براي عبور از روزهاي سياه و تاريک دوران کفاشيان و تاج به يک مسئول 
عملگرا احتياج دارد، نه مديري ک��ه عکس هاي يادگاري اش در همين 

مدت کوتاه بيشتر از اقدام هاي عملي در دوره جديد بوده است.
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