
س�كوهاي مملو از 
 دنيا حيدري
   گفت وگو

جمعيت سال هاست 
كه به خاطرات پدران 
و پدربزرگ ها محدود شده است، نه چون كرونا 
در ورزشگاه ها را به روي تماشاگران بسته كه به 
دليل عدم جذابيت بازي هايي كه فقر گلزني در 
آن مي تواند يكي از عوامل مهم باشد.  گلزني در 
رقابت هاي فوتبال بي ش�ك بزرگ ترين عامل 
ايجاد هيجان در تماشاگران است، اما اين مهم در 
فوتبال ايران سال هاست كه روندي نزولي را طي 
مي كند، به طوري كه حاال به طور جدي شاهد فقر 
گلزني در ليگ برتر هستيم و گواه آن نيز آمار 15 
بازي صفر- صفر تا پايان هفته هش�تم اس�ت. 
آماري ناخوشايند كه عوامل متعددي را شامل 
مي ش�ود. عوامل كيفي و كمي تأثير گذاري كه 
برخي قابل استناد هستند و برخي نيز غيرقابل 
شمارش. با وجود اين جالل چراغپور، كارشناس 
فوتبال اي�ران در مصاحبه ب�ا روزنامه »جوان«، 
عمده دليل فقر گلزني در ايران را با نحوه آموزش 
فوتبال در ايران از پايه ها و بي توجهي محض به 
اين داستان مرتبط مي داند كه سال ها به چالش  و 
اس�ت. ش�ده  تبدي�ل  ج�دي  معضل�ی 

    
مس��ائل مختلفي مي تواند در تساوي هاي بدون 
گل نقش داشته باش��د. يكي از عواملي كه باعث 
مي ش��ود در ديدارهای ليگ برتر كمتر ش��اهد 
رد و بدل ش��دن گل باش��يم، عدم نقش داشتن 
تماشاچي ها در سرنوش��ت مالي بازي هاست. در 
فوتبال اي��ران برخالف فوتبال دنيا تماش��اگران 
سرنوش��ت مالي بازي ها را تعيين نمي كنند، به 
همين دليل مربيان اهميتي به گل نمي دهند و 
همه براي بقا مي جنگند، اما نه صرفاً براي بقاي تيم 
كه براي بقاي خود، چراكه تعداد باالي تساوي ها 
باعث كنار گذاشته ش��دن يك مربي نمي شود و 
مربيان با اينگونه نتايج حداقل تا هفته هاي دهم، 
دوازهم دوام مي آوردند، اما كسب دو يا سه باخت 
پي در پي مي تواند كار آنها را يكسره كند. به همين 
دليل مربيان خيلي به اين مسئله توجه نمي كنند. 

در حالي كه در فوتبال دنيا اين مسئله پذيرفتني 
نيست، به طوري كه مثاًل وقتي رافائل بنيتس در 
رئال اندكي دفاعي بازي مي كند همه تماشاگران 
در استاديوم با به دست گرفتن دستمال هاي سفيد 
مي گويند كه او را نمي خواهند، چراكه آنها براي 
ديدن گل به ورزشگاه مي آيند، اما در فوتبال ايران 
شاهد چنين داستاني نيستيم و اگر هم باشيم اين 

مسائل تأثير گذار نيست. 
  توپ در خدمت تاكتيك نيست

اما اينكه چرا مهاجم��ان در فوتبال ايران كم گل 
مي زنند اندك��ي تخصصي تر اس��ت. مهاجم در 
جلوترين نقطه قرار دارد كه براي رسيدن توپ به 
او يكسري پيش درآمدي در ميانه زمين بايد رخ 
دهد، يعني توپ در اختي��ار تاكتيك قرار بگيرد. 
حاال اين تاكتيك چيست؛ تاكتيك را اگر خيلي 
واضح بخواهيم توضيح بدهي��م، همان نت ها در 
موسيقي اس��ت كه تبديل مي شود به نوا، آهنگ 
و سپس موزيك. در فوتبال هم درست به همين 
شكل است. فرار با توپ يا بدون توپ، حركت هاي 
كوچك يك و دو، پاس لنز، اورلب، اور وال و كراس 
اور مجموعه اي هس��تند كه تاكتيك را تشكيل 
مي دهند. توپ در ميانه زمين بايد شكل و زاويه 
آن براي پاس تنظيم و فضا ها به موقع باز و از آن 
استفاده شود براي رس��يدن به مهاجم. اينكه در 
ميانه زمين زمان سوزي نشود و در وقت مناسب 
پاسي با زاويه درست داده شود اهميت بااليي دارد. 
در ميانه زمين هافبك هاي بزرگ خالقيت دارند و 
از زمان به بهترين شك ممكن استفاده مي كنند. 
فضا را خوب مي شناس��ند و همه زمان را مصرف 
نمی كنند و ضربه اضافه به توپ نمي زنند. آنها دفاع 
را س��ورپرايز مي كنند، يعني پاسي كه مي دهند 
قابل خواندن نيست. مسير پاس هايي كه مي دهند 
شناسايي نمي ش��ود و فريب و كلك دارد. زاويه 
پاس هايي كه ارسال می كنند تنظيم شده است و 
مي بينند كه مهاجم كجا مي رود. اتفاقاتي كه در 

فوتبال ايران رخ نمي دهد و ديده نمي شود.  
  تغذيه بد مهاجمان

در فوتبال ايران ميانه تا جايي كه توپ پتانسيل 

دارد از آن اس��تفاده مي كند و خيلي كم ممكن 
است طرف چند ثانيه زمان داش��ته باشد براي 
حفظ توپ و يكي، دو تقه نزده آن را پاس می دهد. 
در واقع نمي توانيم مهاجمان را به خوبي تغذيه 
و دفاع را گم و گور و گيج كنيم. پاس هاي ميانه 
همواره با آدرس همراه اس��ت و وقتي به مهاجم 
پاس مي دهيم، دفاع مي تواند دست پاس دهنده 
را بخواند و همزمان با توپ خودش را به مهاجم 
برس��اند. در اصل ما تكنولوژي ساخت پاس در 
ميانه را نداريم، چون فوتبالمان ضعيف اس��ت. 
ضعفي كه البته در آسيا به وضوح ديده مي شود. 

  مربيان پايه خوب نيستند
اين مشكل اساسي به نحوه آموزش ما برمي گردد. 
پايه هاي ما ضعيف اس��ت، چون آموزش هايمان 
ضعيف است، چون مربي پايه نداريم و آنهايي كه 
در پايه كار مي كنند، مربيان c و d هس��تند كه 
براي پر كردن دوره دو، سه سال شان و درآمدزايي 
با بچه ها كار مي كنند، ب��ه همين دليل بچه هاي 
10، 12 ساله يهو مي شوند 17 ساله بدون اينكه 
تكنيك فوتبال را آموزش ديده باشند. اينها از آن 
بنيان ضعي��ف باال مي آيند، ب��ه همين دليل هم 
هست كه مي بينيم در يك نسل همه مثالً در خط 
هافبك ضعيف هس��تند و هيچ هافبك طراحي 
نداريم، چون آموزش نداديم و وقتي هافبك طراح 
نداريم، يعني در تغذيه خط حمله لنگ مي زنيم. 

  ضعف كار تخصصی با بازيكن
تمام مش��كل اما به خ��ط ميان��ه برنمي گردد. 
فورواردهاي ما در گرفتن توپ ضعيف هستند، 
چون مسترينگشون ضعيف است، يعني استادي 
در دريافت ندارند. براي نمونه شما مسي يا سوارز 
را مي بينيد كه چطور در حركت و در زاويه توپ را 
مي گيرند و صاف و درست آن را گل مي كنند، اما 
مهاجمان ما در اين مقوله كاماًل ضعيف هستند. 
ممكن اس��ت اين س��ؤال پيش بيايد كه چرا در 
تيم هاي اروپايي شاهد عملكرد متفاوت همين 
نفرات هس��تيم. مثاًل طارمي در پرس��پوليس از 
هر هفت توپ يكي را گل مي كرد، اما در پورتو از 
س��ه توپي كه به او مي رسد يكي مثمرثمر است. 

آنجا با بازيكن تخصصي كار مي شود، ضمن اينكه 
بازيكن براي پس��ت تخصصي و كاري كه بايد به 
كار گرفته مي شود و از آنجايي كه هوش بازيكنان 
ايراني خوب است، مي توانند با آموزشي كه به آنها 

داده مي شود عملكرد خوبي داشته باشند.
  تالش اصولی صورت نمی گيرد

يكي از مس��ائل حائ��ز اهميت به نح��وه تمرين 
برمي گردد. ما س��ه گونه برنام��ه تمريني داريم. 
فانگشنال، يعني تمريني كه به وظيفه طرف در 
سيستمي كه تيم بازي مي كند بستگي دارد. يكي 
پوزيشنال، يعني برنامه تخصصي براساس پست 
بازيكن، مثل تمرينات اختصاص��ي كه با گلرها 
انجام مي شود و بايد به طور تخصصي با مدافعان 
و مهاجمان نيز انجام شود كه معموالً نمي شود و 
سومي اينديويژوال كه براساس شرايط طرف به 
لحاظ وزني انجام می شود. در ايران كسي كه مثاًل 
60 كيلو است همان تمريني را انجام مي دهد كه 
آنهايی كه اضافه وزن دارند و كسي كه قدبلندتر 
است و سرعتش كمتر يا بيشتر است. براي ما فرقي 
ندارد كه ضربان قلب يك بازيكن چقدر اس��ت و 
هرز دستگاهي نداريم كه ببينيم زئودوماكس اين 
بازيكن چقدر است و براي بازيكن بعدي چقدر. 
ما فقط اداي فوتبال بازي ك��ردن را درمي آوريم 
و 45 درصد آنچه را ه��م كه در فوتبال دنيا انجام 
مي شود انجام نمي دهيم، چه در تمرينات و چه 
در بازي و چه در رختكن. از پرس حرف مي زنيم، 
اما نمي دانيم حتي س��وخت پرس چيست. مثل 
اينكه با پرايد و پيكان فرم��ول يك برگزار كنيم، 

بي اهميت به اينكه الزمه فرمول يك چيست. 
فقر گلزن��ي در فوتبال اي��ران به دلي��ل عوامل 
متعددي است كه ما حتي تالشي براي داشتن آن 
هم نمي كنيم، اما وقتي ستاره هايي چون طارمي از 
فوتبال ايران مي روند و كمتر شاهد گلزني هستيم 
و منش��ا با پنج گل  زده در هفته هشتم مي شود 
آقاي گل ليگ برترمان، تازه اين معضل را حس 
مي كنيم. معضلي كه حل آن به ساختن اصولي 
بازيكن از رده هاي پايه برمي گردد، همان نقطه اي 

كه بيشترين ضعف را در آن شاهد هستيم.
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

همه اميد پورتو به طارمي است
مرگ و زندگي روسونري در دست ليورپول

هفته پاياني مرحله گروهي ليگ قهرمانان قاره سبز امشب آغاز مي شود 
و با اينكه خيال برخي ها از صعود راحت است، اما هنوز تكليف تعدادي از 
مدعيان معلوم نشده است. اوضاع در گروه دوم به قدري حساس است كه به 
غير از ليورپول صدرنشين، پورتو، آث ميالن و اتلتيكومادريد براي تصاحب 

سهميه دوم گروه بايد تا لحظه آخر بجنگند. 
    

وضعيت گروهي كه هر چهار تيمش براي حضور در مرحله حذفي ليگ قهرمانان 
خود را مدعي مي دانند و حتي به باالي سر بردن جام نيز فكر مي كنند بهتر از اين 
نمي شود. تيم يورگن كلوپ خيلي زود خودش را از سايرين جدا كرد. همه تيم ها 
پنج بازي انجام داده اند، منتها ليورپول هر 15 امتياز ممكن را به جيب  زده تا دو 
بازي آخرش تشريفاتي تلقي شود. البته بندرنشينان حتي اگر خيال شان راحت 
باشد هم بي خيال كسب امتياز هاي بيشتر نمي شوند مثل بازي با پورتو كه با دو 

گل در بازي برگشت هم از خجالت رقيب پرتغالي درآمدند. 
ولي امشب در سن سيرو اوضاع متفاوت است؛ آث ميالن صدرنشين سري  آ 
فقط يك قدم تا رقم خوردن يك فاجعه فاصله دارد. تيم اس��تفان پيولي از 
ابتدا شروع خوبي در ليگ قهرمانان نداشت و با سه باخت متوالي به ليورپول، 
اتلتيكو و پورتو شانس خود را براي صعود به حداقل رساند، ولي در دور برگشت 
يك تساوي از پورتو گرفت و به سختي از سد مادريدي ها گذشت تا بازي آخر 
با ليورپول براي اين تيم سرنوشت ساز باشد. روسونري در ليگ ايتاليا باالتر 
از همه مدعيان قرار دارد و براي اميدوار ماندن به صعود هم بايد از سد تيم 
انگليسي بگذرد و هم منتظر ديگر ديدار گروه باشد. به رغم اينكه ميالن كار 
بسيار سختي پيش رو دارد، ولي پيولي، س��رمربي تيم در اظهارنظرهايش 
سعي كرده به بازيكنانش روحيه بدهد:  »ليورپول از روش ارسال پاس هاي 
مستقيم بهره می برد و با سه مهاجم خود سرعت بازي را تغيير مي دهد. آنها 
يكي از تيم هايي هستند كه مي توانند در اين فصل قهرمان ليگ قهرمانان 
اروپا شوند.  اما بايد به دنبال رسوخ به فضاها باشيم، زيرا قطعاً حريف در دفاع 

شكست ناپذير يا غيرقابل نفوذ  نيست.«
پورتو – اتلتيكومادريد ديگر ديدار گروه B را برگزار مي كنند و هر دو تيم هدفي 
جز برتري ندارند. پورتو پنج امتيازي نسبت به ميالن و اتلتيكوي چهار امتيازي 
از شانس بيشتري برخوردار اس��ت و در صورت شكست يا تساوي احتمالي 
ميالن، تيم مهدي طارمي با گرفتن يك امتياز هم جشن صعود به راه مي اندازد. 
بازي در ورزشگاه دراگائو شهر پورتو انجام مي شود، در نتيجه حضور هواداران 
مي تواند كمك حال تيم كنسيسائو باشد. ميزبان اگر به دنبال صعود است اول از 
همه بايد مهاجمان خطرناك اتلتيكو را مهار كند و پس از آن مهاجم ايراني تيم 
بايد طلسم ناكامي هاي اخيرش در گلزني را بشكند. طارمي با اينكه در چند بازي 
اخير موفق به گلزني نشده، ولي در پورتو همه به او اعتماد دارند، حتي سرمربي 
تيم كه از فرصت سوزي هايش كالفه شده است. صفحه رسمي باشگاه قبل از 
بازي امشب به نقش مهم طارمي در به ثمر رسيدن گل هاي سرنوشت ساز پورتو 
اشاره كرد: »زدن 9 گل براي پورتو و خلق شش موقعيت گل، اين يعني مهدي 
طارمي در 15 گل از گل هاي پورتو در فصل جاري تأثير گذار بوده؛ به واقع در 
پورتو همه دست به دست هم داده اند تا از نظر روحي و رواني به مهدي كمك 
كنند تا بار ديگر پايش به گل باز شود.« تيم سيمئونه در هفته هاي اخير فراز و 
نشيب زيادي داشته است؛ سقوط به رده چهارم الليگا، فاصله گرفتن از صدر 
جدول و باخت بدموقع به آث ميالن. اتلتيكو كه در بازي رفت نتوانست دروازه 
پورتو را باز كند براي صعود به دور حذفي اروپا هم بايد حريف پرتغالي را شكست 

دهد و هم چشم انتظار نتيجه ديگر بازي گروه باشد. 
    

در س��اير گروه ها وضعيت كمي آرام تر اس��ت. در گروه A، من س��يتي و 
پاري سن ژرمن سهميه هاي اول و دوم را تصاحب كرده اند و با خيال راحت 
با اليپزيش و كلوب بروژ بازي مي كنند. در گروه C، آژاكس با 15 امتياز 
مقتدرانه صدرنشين است، ولي اس��پورتينگ و دورتموند رقابت سختي 
با هم دارند. اس��پورتينگ 9امتيازي در هلند به مصاف آژاكس مي رود و 
دورتموند شش امتيازي ميزبان بشيكتاش است. زنبورها با غلبه بر حريف 
قعرنشين خود در صورت لغزش اسپورتينگ به دور دوم ليگ قهرمانان 
مي رس��ند. در گروه چهارم هم اگرچه رئال مادريد با 12 امتياز و اينتر با 
امتياز صعودشان قطعي شده، ولي دعواي آنها بر سر صدرنشيني است.   10
كهكشاني ها در برنابئو از تيم اينزاگي پذيرايي مي كنند، رئالی كه با آنچلوتي 
اوج گرفته و در الليگا هيچ تيمي جلودارش نيست. اينتر نيز با كسب چهار 

برد متوالي در سري آ چهره مدعي به خود گرفته است.

بررسي علل افت فني و گلزني در رقابت هاي ليگ برتر در گفت وگوي »جوان« با جالل چراغپور

فقر گلزني نتيجه نداشتن آموزش اصولي است

فاطمه، بهترین در ميان قهرمانان جهان!
پس از درخش��ش زهره كوداي��ي در تركيب تيم مل��ي فوتبال بانوان 
در قهرماني آس��يا، حاال يك بانوي دروازه بان ديگ��ر البته در هندبال 
نامش را س��ر زبان ها انداخته اس��ت. تيم هندبال زنان ايران در حالي 
اين روزها براي ش��ركت در قهرماني جهان در اسپانيا حضور دارد كه 
فاطمه خليلي در اين رقابت ها درخششي فوق العاده داشته و توانسته 
با سيوهاي تماش��ايي نگاه هاي زيادي را به سمت خودش جلب كند. 
تيم ملي هندبال زنان در دومين ديدار خود از اين رقابت ها به مصاف 
نروژ قهرمان دو دوره المپيك، قهرماني سه دور جهان و قهرمان هشت 
دوره اروپا رفت و با نتيجه 41 بر 9 بازي را واگذار كرد، اما خليلي در اين 
ديدار عملكرد قابل توجهي داشت و بارها مقابل مهاجمان تيم ملي نروژ 
قرار گرفت و مانع باز شدن دروازه تيم ملي ايران شد و در پايان بازي به 

عنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب شد. 

 پاراوزنه برداري ایران 
قهرمان جهان شد نایب 

تيم ملي وزنه برداري جانب��ازان و معلولين كش��ورمان در رقابت هاي 
گرجستان در بخش مردان به عنوان قهرماني دست يافت. رقابت هاي 
قهرماني جهان وزنه برداري به ميزباني گرجستان برگزار شد و تيم ملي 
كشورمان با كسب سه طال، سه نقره و يك برنز در بخش مردان قهرمان 
ش��د و در مجموع در جايگاه دوم قرار گرفت. در اي��ن رقابت ها احمد 
امين زاده، سيدحامد صلحي پور و علي اكبر غريب شاهي طال گرفتند. 
مهدي صيادي، روح اهلل رس��تمي و امير جعفري به مدال نقره رسيدند 
و سامان رضي هم مدال برنز را براي تيم ايران به ارمغان آورد. در پايان 
مس��ابقات قهرماني پاراوزنه برداري جهان، تيم چين با پنج طال، چهار 
نقره و چهار برنز قهرمان شد و تيم نيجريه هم با سه طال، يك برنز و دو 

نقره در رده سوم قرار گرفت. 

مرحله نيمه نهايي 
فريدون حسن
     گزارش

و نهايي رقابت هاي 
ليگ برتر كشتي 
فرنگي امروز در س�الن 12 هزار نفري مجموعه 
ورزشي آزادي برگزار و با مشخص شدن تيم هاي 
برت�ر، پرونده اين مس�ابقات بس�ته مي ش�ود. 
ديروز مراسم وزن كشي چهار تيم حاضر در اين 
مرحله برگزار ش��د و صبح امروز نيز ديدارهاي 
مرحل��ه نيمه نهاي��ي ب��راي مش��خص ش��دن 
فيناليس��ت ها و دو تيم ديدار رده بن��دي انجام 
مي شود. براس��اس قرعه تيم هاي فوالدين ذوب 
آمل و اميدهاي لرس��تان اولين ديدار را برگزار 
مي كنند و پس از آن دو تيم س��يناصنعت ايذه 
و دانشگاه آزاد اس��المي به مصاف هم مي روند. 
ديدارهاي رده بندي و فينال هم بعدازظهر امروز 
انجام مي شود تا به اين ترتيب پرونده رقابت هاي 

ليگ برتر كشتي فرنگي بسته شود. 
در جمع چهار تيم حاضر در مرحله نيمه نهايي، تيم 
فوالدين ذوب آمل با بهره گيري از كشتي گيران 
مطرح و سرمايه گذاري قابل توجه سخت به  دنبال 

كس��ب عنوان قهرماني اس��ت و به نظر مي رسد 
با توجه به نتايج به دس��ت آمده در مراحل قبلي 
كار س��ختي براي رس��يدن به اين هدف نداشته 
باشد. فوالدين ذوب آمل البته در كشتي آزاد هم 
سرمايه گذاري خوبي كرده و مي خواهد با قهرماني 

در هر دو رش��ته خود را به عنوان تيم اول كشتي 
ايران هم در رشته فرنگي و هم آزاد معرفي كند. 

اما در مسابقات امروز س��ه كشتي گير عنوان دار 
خارجي هم حض��ور دارند. س��ه فرنگ��ي كار از 
جمه��وري آذربايج��ان و ارمنس��تان، گئورگ 

تادووس��يان دارنده مدال برنز اميدهاي اروپا در 
وزن ۸7 كيلوگرم و داويد اوواسپيان دارنده مدال 
نقره و برنز رقابت هاي زير 2۳ سال جهان در وزن 
1۳0 كيلوگرم، دو كشتي گير ارمنستاني هستند 
كه براي س��يناصنعت ايذه روي تشك مي روند. 
الداني��ز عزيزلي دارن��ده مدال ط��الي جهان از 
جمهوري آذربايجان هم در تركيب فوالدين ذوب 

آمل كشتي مي گيرد. 
نكته قابل تأمل در خص��وص ديدارهاي امروز، 
غيبت تماشاگران و مش��تاقان پرشور كشتي در 
سالن مسابقات است. اتفاقي كه تصور مي شد با 
توجه به كاهش آمار همه گيري كرونا در كشور 
بازي هاي نهايي ليگ كشتي در حضور تماشاگران 
برگزار ش��ود، اما با وجود پيگيري فدراس��يون 
كش��تي براي حضور تماش��اگران عالقه مند به 
كش��تي در س��الن 12هزار نفري آزادي تهران، 
محل برگزاري رقابت هاي مرحله نهايي ليگ هاي 
برتر كش��تي فرنگي و آزاد باش��گاه هاي كشور، 
مجوز حضور تماشاگران از سوي ستاد مبارزه با 

كرونا صادر نشد. 

سرشاخ دور از نگاه هواداران
ليگ برتر كشتي فرنگي در ايستگاه پاياني

سهم پرسينگ در اندیشه هاي رانگنيك
پيروزي بر كريس��تال پاالس شروع خوبي 
براي من يونايتد تحت رهبري رالف رانگنيك 
بود. اولين برد شياطين بعد از تغيير سرمربي 
با يك شوت سه امتيازي همراه شد. رانگنيك 
در مصاف خانگي با كريستال پاالس دو هدف 
را دنبال مي كرد؛ بردن و كنترل بازي تيم. برد 
يك بر صفر مقابل كريستال در اولدترافورد 
نتيجه درخشاني براي منچستر محسوب 
نمي شود، اما شيوه بازي و عملكرد بازيكنان 
همه را به آينده اين تيم با سرمربي آلماني اميدوار كرده است. در فرصت 
اندكي كه سرمربي جديد داشت عمالً نمي توانست تيم را متحول كند و حتي 
تركيب اصلي همان تركيب ديدار با آرسنال بود، ولي شيوه بازي تيم به شكل 
قابل توجهي تغيير كرده بود. به محض شروع مسابقه پرس هدفمند بازيكنان 
آغاز شد. البته فكر نكنيد كه آنها تا قبل از اين حريفان را تحت فشار قرار 
نمي دادند، اما اين بار پرس هدفمند در دستور كار قرار داشت. در نخستين 
حضور رسمي جانشين سولسشر، بازيكنان انگيزه زيادي براي نشان دادن 
توانايي هاي شان داشتند. شياطين با سيس��تم 2-2-2-4 مورد عالقه به 
ميدان رفتند و حريف را تحت تأثير بازي هجومي خود قرار دادند. در پايان 
نيمه اول 12 موقعيت گلزني براي منچستر ثبت شد. سرمربي آلماني اكثر 
دقايق بازي را از كنار خط نظاره كرد. به نظر مي رسد رانگينك نيز از بازي 
شاگردان جديدش به وجد آمده بود و با هر موقعيتي آنها را تشويق مي كرد: 
»اين قدم اول در مسير موفقيت بود.« سرمربي سابق اليپزيش، ميسون 
گرين وود و آنتوني االنگا را از روي نيمكت به زمين آورد تا شانس شان براي 
گلزني را امتحان كنند، ولي در نهايت اين افتخار نصيب فرد شد تا با شوتي 
سركش شادي به اولدترافورد بيايد. عالوه بر پرس قوي حريف، بازيكنان 
منچستر كنترل خوبي روي بازي داشتند و اولين كلين شيت دخه آ از ماه 
آپريل به ثبت رسيد. اين دومين برد متوالي منچستر از ماه سپتامبر بود. 
قدم بعدي براي شياطين سرخ پيوستن به جمع چهار تيم اول جزيره است. 
انقالب رانگنيك از اولدترافورد شروع شد و غلبه بر كريستال پاالس نشان 

داد كريس رونالدو و هم تيمي هايش تشنه تغييرات هستند.

شارلوت دانكر

 گل

نوری در تاریکی فوتبال ورشکسته
با واگذاري تبليغات محيطي استاديوم ها به باشگاه هاي ليگ برتري از 
سوي فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ، دريچه تازه اي براي درآمدزايي 
در فوتبال ورشكسته ايران باز شده است. پس از استقالل و پرسپوليس 
كه روز ش��نبه اعالم ش��د تبليغات محيطي بازي هاي خانگي شان را 
برعهده خواهند داشت، ديروز خبر رس��يد تبليغات محيطي به ساير 
باشگاه ها هم واگذار شده است تا پس از اين، تمام ليگ برتري ها بتوانند 
به صورت كامل از ظرفيت��ي كه براي درآمدزايي در اختيارش��ان قرار 
گرفته است، استفاده كنند. ظرفيتي كه تا پيش از اين تنها در انحصار 
سازمان ليگ بود و اين سازمان در پايان فصل بدون شفاف سازي درباره 
درآمدهايي كه از اين طريق كس��ب مي كرد، مبالغ ناچيزي را پس از 
كسر جرائم انضباطي به حساب باشگاه ها واريز مي كرد. مبلغي كه در 
مقابل هزينه هاي چندصد ميلياردي يك باشگاه دولتي در ليگ چيزی 

به حساب نمي آمد. 
حال با حركتي كه از سوي باشگاه استقالل آغاز شد و در آغاز يك پروژه 
غيرممكن از سوي خيلي از تيم ها عنوان مي شد، ظرفيت بزرگ تبليغات 
محيطي در اس��تاديوم ها به باش��گاه ها رسيده اس��ت تا آنها بتوانند با 
برنامه هايي كه در نظر مي گيرند، بيشترين درآمد ممكن را از اين فاكتور 
درآمدزايي داشته باشند و وابستگي شان را به بودجه دولتي كه با توجه 

به شرايط اقتصادي سخت تر به دست شان مي رسد كمتر كنند. 
فوتبال كه در دنيا تبديل به يك صنعت پولس��از شده است، كم از اين 
ظرفيت ها براي كسب درآمد ندارد. در كشورمان اگرچه برخالف خيلي 
از كش��ورهاي ديگر دنيا، راه هاي كس��ب درآمد در فوتبال با توجه به 
قوانين موجود، سخت و ناهموار است، اما با همين شرايط هم در صورتي 
كه اراده اي از سوي مديران وجود داشته باشد باز هم مي شود راه هاي 
مختلفي را براي درآمدزايي پيدا كرد. تبليغات محيطي استاديوم ها تنها 
يك بخش از فاكتورهايي است كه مديران براي كسب درآمد تا پيش 
از اين از آن غافل بودند و حاال مي توانند بيشتر از دريافتي ناچيزي كه 
هر ساله سازمان ليگ به عنوان مجري انحصاري تبليغات محيطي در 

اختيارشان قرار مي داد، آورده مالي براي باشگاه داشته باشند. 
برخالف ادعاي برخي مديران كه ضعف شان را در درآمدزايي به حساب 
بسته بودن راه ها مي گذاشتند، ماجراي تبليغات محيطي با وجود تنشي 
كه بين برخي باشگاه ها و سازمان ليگ به وجود آورد، نشان داد كه راه 
كسب درآمد در فوتبال بسته نيست. فوتبال به مديراني احتياج دارد كه 
به جاي پشت ميزنشيني و زمينه چيني براي استفاده از رانت هايي كه 
به آنها مي رسد، آستين هاي شان را باال بزنند و صفر تا صد فاكتورهايي را 
كه مانند همه جاي دنيا در فوتبال مي توانند از آن درآمد داشته باشند، 

بررسي و نسبت به اجرايي شدن آن اقدام كنند. 
البته بي ميلي مديران برخي باشگاه هاي صنعتي به در اختيار گرفتن 
پروژه تبليغات محيطي را بايد به حساب بودجه آماده و حاضرخوري آنها 
گذاشت. تيم هايي كه برخالف ديگر باشگاه هاي دولتي مانند استقالل 
و پرس��پوليس و نفتي ها، همواره پيش از آغاز فص��ل، بودجه چندصد 
ميلياردي شان آماده است و مدير اين تيم ها، نه تخصصي براي كسب 
درآمد دارد و نه شرايط طوري است كه براي آوردن پول به باشگاه تحت 

فشار مدير باال دستي شان باشد. 
به جز باشگاه هاي صنعتي، بقيه تيم هاي دولتي كمتر دست شان براي 
استفاده از منابع نامحدود مالي باز است و همين محدوديت سبب شده 
باشگاه هايي مانند استقالل يا پرسپوليس از در اختيار گرفتن تبليغات 
محيطي استقبال كنند و براي به دست آوردن آن حتي تا پاي لغو بازي 

هم پيش بروند. 
در اختيار گرفتن تبليغات محيطي، قدم اول باش��گاه ها در راه احقاق 
حقي اس��ت كه س��ال ها در اختيار يك بخش ديگر ب��ود. احياي حق 
پخش تلويزيوني كه در تمام فوتبال دنيا يكي از منابع اصلي درآمدزايي 
باشگاه هاست بايد قدم بعدي باش��د. حقي كه تلويزيون سال هاست با 
وجود بهره برداري كالن از درآمده��اي تبليغاتي از دادن آن به فوتبال 
امتناع مي كند. اين در حالي اس��ت كه در صورت رسيدن حق پخش 
تلويزيوني به تيم ها، وابستگي آنها به منابع و بودجه دولتي كه به صورت 
غيرقانوني به باشگاه ها اختصاص مي يابد به كمترين حد ممكن و حتي 
صفر خواهد رسيد. اين يك بازي دوسر برد براي فوتبال باشگاهي مان 
است كه مي تواند فوتبال ورشكسته را از وضعيت سخت اقتصادي كه 

بابت تأمين هزينه ها دچار آن شده است، نجات دهد.
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