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ظاهــرا آخرین راهــکار مدنظر 
مدیــران ورزش ایران بــرای نجات 
احتمالی اســتقالل و پرســپولیس 
از حذف شــدن در لیــگ قهرمانان 
آســیا در فصل جاری، واگذاری این 
دو باشــگاه به دو وزارتخانه مختلف 
بوده اســت. این مســاله قرار است 
ماجــرای »مالکیت مشــترک« دو 
باشگاه را برطرف کند. چراکه ای.اف.

سی به شدت روی این اتفاق حساس 
شده و معتقد اســت این دو باشگاه 

نبایــد یک مالک یکســان داشــته 
باشــند. با این وجود ایــن کار عمال 
قدمی برای تثبیت شــدن »مالکیت 
دولتی« در این دو باشــگاه خواهد 
بود. حتــی بعد از مدت هــای مدید 
که قرار اســت یک تغییر در ساختار 
دو تیم به وجود بیایــد، این تغییر به 
دولت محدود می شــود و این اصال 
نشانه خوبی نیست. حاال دیگر آشکار 
به نظر می رســد که دولت جدید هم 
نمی خواهد مالکیت ســرخابی ها را 
از دســت بدهد. اگر قرار به واگذاری 
قرمزها و آبی هــا به بخش خصوصی 

بود، ایــن اتفاق در زمــان فعلی رخ 
می داد و اگر برنامــه ای جدی برای 
رفتن بــه بــورس وجود داشــت، 
تالش هایی در این خصوص صورت 
می گرفت. فعال به نظر می رسد تنها 
برنامه مدنظر دولــت، دولتی ماندن 
این دو باشــگاه تحت هر شــرایطی 
خواهد بود. شاید این اتفاق مثل یک 
معجزه دقیقه نودی، بتواند دو تیم را 
نجات بدهد و آنها را به آسیا برگرداند 
اما به هیچ وجه بــاری از روی دوش 
دو تیم برنخواهد داشــت. این اتفاق 
نمی تواند اســتقالل و پرسپولیس را 

متحول کند. چراکه ظرفیت پیشرفت 
در ســاختار دولتی برای آنها وجود 
نخواهد داشت. اگر تا دیروز هوادارها 
مقابل ساختمان وزارت ورزش جمع 
می شدند تا علیه شــرایط مدیریت 
تیم شــان اعتراض کنند، حاال باید 
مقابل یک وزارتخانه دیگر بروند. در 
حقیقت این طرح فقط محل برگزاری 
تجمع ها را تغییر خواهد داد. این هم 
یکی از همان طرح های منحصربه فرد 
در فوتبال ایران است که پرسپولیس 
و استقالل را از چاله بیرون می آورد تا 

آنها را به چاه بیندازد.

در یــک دهه گذشــته، مســاله 
خصوصی شدن استقالل و پرسپولیس 
بارها تیتر یک اخبار بوده است. جالب 
است بدانید مسعود ســلطانی فر در 
دوران چهار ســاله حضــور در راس 
هرم وزارت ورزش، »هشــت تاریخ« 
مختلــف را به صــورت قطعی برای 
خصوصی ســازی دو باشــگاه اعالم 
کرد اما در ایــن دوران کوچک ترین 
و ســاده ترین قدمی برای تســهیل 
این طرح برداشــته نشــد. نه فقط 
وزارت ســلطانی فر، بلکه همه وزرای 
ورزش قبل و بعد او نیز اصال به دنبال 
سوق دادن این دو باشــگاه به طرف 
خصوصی ســازی نیســتند و هیچ 
برنامه ای برای انجام این کار در ذهن 
ندارند. دولت نمی خواهد این دو تیم 
را از دست بدهد و این مساله، در حال 
کشتن پرسپولیس و استقالل است. 
واگذاری این دو تیم به دو وزارتخانه در 
شرایط فعلی، فقط اوضاع را برای آنها 
پیچیده تر می کنــد. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مسئولیت های بسیار 
گسترده ای در کشــور دارد و طبیعتا 
نمی توانــد متولی یک تیــم فوتبال 
بزرگ و پرحاشــیه باشد. همان طور 
کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی هم 
اولویت هــای به مراتــب مهم تری از 
فوتبال دارد. این واگذاری نه تنها به دو 
باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران کمک 
نمی کند، بلکه این وزارتخانه ها را نیز 
به دردسر می اندازد. ردیف بودجه این 
وزارتخانه ها از چنــد ماه قبل تعیین 
شده و دیگر تغییر نمی کند. در نتیجه 
آنها قرار نیســت کمک مالی خاصی 
برای اســتقالل و پرسپولیس در نظر 
بگیرند. در واقع ایــن دو نهاد دولتی 
بدون پرداخت رقم قابل توجه و حتی 
بدون کمک مالی شایان به دو باشگاه، 
مالکیت آنها را بر عهده گرفته اند و از 
این پس قرار است در انتخاب مدیران 
دو تیم هم دخالت داشته باشند. اگر 

واقعا این خوابی اســت کــه مدیران 
ورزش ایــران برای این دو باشــگاه 
دیده انــد، حذف از لیــگ قهرمانان 
تقدیر به مراتب بهتری از این به نظر 
می رســد. اگر قرار است یک دستگاه 
دولتی متولی این دو باشــگاه باشد، 
طبیعتا بهتر اســت ایــن کار را خود 
وزارت ورزش انجام بدهــد. وزارتی 
که البته ظاهرا تصمیم گرفته پشت 

استقالل و پرسپولیس را خالی کند.
پیش از این هم وزارت های رفاه، 
اقتصاد و... بــرای مدتــی مالکیت 
ســرخابی ها را بر عهده گرفته بودند 
و نتوانستند این مسئولیت خطیر را 
با موفقیت پشت سر بگذارند. این بار 
هم تردیدی وجود ندارد که این طرح، 
مقدمه ای برای یک شکســت بزرگ 
دیگر در عرصه دولتی برای مدیریت 
استقالل و پرســپولیس خواهد بود. 
ظاهرا دولت کمر به نابودی این دو تیم 
بسته است. دولتی که نه آنها را به حال 
خودشان رها می کند تا شاید مالک 
خصوصی ایده آلی داشــته باشــند، 
نه برنامه ای برای فرســتادن این دو 
باشگاه به بورس دارد و نه حاضر است 
مســئولیت های واقعی اش در قبال 

سرخابی ها را بپذیرد.
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صمد مرفــاوی و اصغــر مدیرروســتا، 
گوی های قرعه کشــی مرحله یک هشــتم 
نهایی جام حذفی را در مراسمی که به صورت 
زنده پخش می شد، بیرون کشــیدند. البته 
که کیفیت برگزاری این قرعه کشــی و نحوه 
انجام آن، به شدت آماتور و قابل انتقاد به نظر 
می رسید اما قرعه های این مرحله، دوئل های 
بســیار جذابی را در این جام رقــم زدند. این 
دومین مرحله جام حذفی با حضور تیم های 
لیگ برتری است و تنها سه تیم از دسته های 
پایین تر در جام باقــی مانده اند. مرحله قبلی 
این تورنمنت، تنها یک شــگفتی قابل توجه 
داشت و شــاید در این مرحله، شگفتی های 

دیگری اتفاق بیفتد.
مسیرسختیحیی

پرســپولیس و ذوب آهن، اولین تیم هایی 
بودند که نام شــان از بین تیم هــای حاضر در 
قرعه کشی از گوی خارج شد. یک قرعه بسیار 

سخت برای هر دو تیم که شاید ترجیح می دادند 
در این مرحله با هم روبه رو نشوند. امتیاز مهم 
ذوب در این مرحله، میزبانی از پرسپولیسی ها 
در فوالدشهر خواهد بود. دو تیم همین هفته در 
لیگ برتر با هم روبه رو شــدند و پرسپولیس با 
وجود یک نمایش نه چنــدان خوب، حریف را 
با دو گل شکست داد. امید اصلی یحیی برای 
این مسابقه، رکورد عالی اش برابر مهدی تارتار 
است. او در چند تقابل اخیر با این مربی، همیشه 

برنده بوده است.
اینبارعصبانینشو

نســاجی و گل گهر هم یکی از نبردهای 
بسیار جذاب این مرحله را برگزار می کنند. از 
آن جایی که در مرحله قبلی نساجی مهمان و 
گل گهر میزبان بوده، دو تیم در قائمشــهر به 
مصاف هم می روند. جالب اینکه تیم الهامی 
در مرحله قبلی هم با آرمان گهر ســیرجان 
روبه رو شده بود و ظاهرا قرار است در جدول 
جام حذفی فقط با تیم های سیرجانی برخورد 
کند. دو تیم در رقابت های این فصل لیگ برتر، 

به تساوی رسیدند. مسابقه ای که در آن ساکت 
الهامی به شــدت عصبانی شــد و رفتارهای 
عجیبی در کنار زمین داشت. برخورد دوباره 
این مربی با امیر قلعه نویــی، در نوع خودش 

جذاب و دیدنی خواهد بود.
حریفهمیشگی

روبه رو شــدن با پیکان، قرعــه ایده آلی 
برای اســتقالل به نظر می رسد. آبی ها فصل 
گذشته هم موفق به شکست دادن پیکان در 
جام حذفی شده بودند. مسابقه این فصل دو 
تیم در لیگ برتر هم با برتری قاطع استقالل 
همراه شد. البته با توجه به اتفاقات نبرد قبلی 
با نود ارومیه، بعید به نظر می رسد که فرهاد به 
نفرات ذخیره اش در این مسابقه بازی بدهد. 
به خصوص با توجه به اینکــه پیکان یکی از 
تیم های خوب این فصل بــوده و حتی موفق 
به شکســت دادن سپاهان شــده است. این 
مسابقه قرار اســت به میزبانی پیکان برگزار 
شود. جدالی که برنده اش یکی از هشت تیم 

باقی مانده در جدول جام حذفی خواهد بود.
میخواهمزندهبمانم

پدیده و مس رفســنجان در حالی در این 
مرحله با هم روبه رو می شــوند کــه در دور 
قبلی، شــرایط نفس گیری را تجربه کردند. 

مس در مرحله قبلی مهمان تراکتور بود و در 
پنالتی ها این تیم را شکست داد. پدیده هم در 
خانه و در پایان 120 دقیقه، استقالل مالثانی 
را حذف کرد. تیم ربیعــی این بار میزبان تیم 
سیدعباســی اســت. البته به شــرط آن که 
پدیده تا آن روز سرمربی و اسم باشگاه را برای 

هزارمین بار تغییر ندهد.
دوبارهخیبر

فصل گذشته درســت در همین مرحله، 
خیبر خرم آباد و نفت آبادان با هم روبه رو شده 
بودند و حاال این قرعه دوباره تکرار شده است. 
در آن مسابقه، خیبر موفق به خلق یک شگفتی 
شد و توانست با تنها گل بهرام احمدی، نفت را 
شکســت بدهد. این بار هم درست مثل فصل 
گذشــته، جدال دو تیم در خرم آبــاد برگزار 
می شــود. جام حذفی، یک فرصت فوق العاده 
برای علیمنصور است تا برای تصاحب اولین جام 
دوران مربیگری اش تالش کند. بعد از چندین 
ســال کار در لیگ برتر، او هنوز موفق به بردن 

یک جام نشده است.
قرمزونارنجی

مســابقه مس و فوالد در ایــن مرحله هم 
بســیار جذاب خواهد بود. مس در مســابقه 
قبلی نشان داد که جام حذفی را چقدر جدی 

گرفته و فوالد هم مدافع عنوان قهرمانی این 
جام به شــمار می رود. این مســابقه برخورد 
جواد نکونام با فرزاد حســین خانی اســت. 
دو فوتبالیســت کــه زمانی در لیــگ برتر 
می درخشــیدند و حاال در جام حذفی با هم 

روبه رو می شوند.
شگفتیسازواردمیشود

خلیج فارس ماهشهر، تنها تیمی است که از 
لیگ دو در جدول جام حذفی باقی مانده است. 
تیمی که در مرحله قبلی موفق به حذف کردن 
هوادار تهران شــد. آنها در این مرحله باید در 
زمین نفت مسجدســلیمان به میدان بروند. 
ماهشــهری ها به تداوم شگفتی های شان در 

این فصل امیدوار هستند.
مسافرانهمیشگیاراک

بزرگ ترین و حســاس ترین مسابقه این 
مرحله هم بین آلومینیوم و ســپاهان برگزار 
می شــود. دو تیم مدعی قهرمانی لیگ باید 
در اراک با هم مسابقه بدهند. جالب اینکه در 
این فصل، سپاهان طبق برنامه باید سه بار در 
اراک بازی کند. یک بار در لیگ برتر و یک بار 
در جام حذفی روبه روی آلومینیوم و یک بار 
هم روبه روی پرسپولیس در مسابقه ای که روز 

چهارشنبه برگزار خواهد شد.
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 نعمتي، دوباره
 در جمع بهترين ها

کمیته بین المللی پارالمپیک در ســالی که به 
شدت تحت تاثیر کرونا و محدودیت های کرونایی 
قرار داشــت، به معرفی برترین ورزشــکاران زن 
پرداخت و عملکرد آنها را ســتایش کرد. برخی از 
ورزشکاران زن پارالمپیکی در سال 2021 عملکرد 
بسیاری درخشــانی از خود بر جا گذشتند، مدال 
کســب کردند، رکوردها را شکستند و دروازه های 
روشنی برای دیگر ورزشــکاران گشودند. در میان 
ورزشــکاران ایران نیز زهرا نعمتی، کماندار ایرانی 
توانســت طالی ریکرو انفــرادی را در پارالمپیک 
2020 توکیو برنده شود و سومین عنوان قهرمانی 
پارالمپیک را در کارنامه خــود ثبت کند و تمامی 
حریفان خود را با اقتدار شکست دهد. این عملکرد 
باعث شد که او بار دیگر در جمع بهترین ورزشکاران 
قرار بگیرد و نامش در لیســت کمیته بین المللي 
پارالمپیک دیده شود. نعمتی 36 ساله که در جوانی 
تکواندوکار بود، طی یک تصادف در ســال 2003 
دچار معلولیت شــد و در ســال 2009 ورزش پارا 
تیروکمان را آغاز کرد. در لیستی که نام زهرا نعمتی 
در آن قرار دارد، هفت ورزشکار دیگر نیز حضور دارند. 
دیده گروت )تنیس با ویلچر - هلند(، سوزانا رودریگز 
)ترای اتالن - اسپانیا(، اومارا دوراند )دوومیدانی- 
کوبا(، لنی اوکلیتا از اندرونــزی )بدمینتون(، به به 
ویو از ایتالیا )شمشــیربازی با ویلچر(، آمالیا پرز از 
مکزیک )وزنه برداری( و سارا اســتوری از بریتانیا 
)دوچرخه ســواری( دیگر ورزشکاراني هستند که 
نام شان در فهرست بهترین هاي سال 2021 قرار 

گرفته است. 
    

آقايي، معاف از انتخابي تیم ملي
مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان در 
رده سنی بزرگساالن از امروز در حالي آغاز می شود 
که ثریا آقایي غایب بزرگ این رقابت ها است. دلیل 
این غیبت اما کسب سهمیه و حضور او در بازي هاي 
المپیک 2020 توکیو اســت. فریبا مددی، نایب 
رییس بانوان فدراسیون بدمینتون در این باره چنین 
توضیح مي دهد:»ثریا آقایی به دلیل تجربه حضور 
در بازی های المپیک و اینکه عضو طرح فدراسیون 
جهانی است در انتخابی تیم ملی شرکت نمی کند. 
با توجه به کسب سهمیه بازی های المپیک توسط 
ثریا آقایی ورزشــکاران انگیزه باالیی پیدا کرده اند 
و مســابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان با 
انگیزه و شور و نشاط بیشتری برگزار شد و مسابقات 

هم از سطح کیفی خوبی برخوردار بود.« 
    

 لحظه شماري براي 
ديدار دوستانه در داالس

تیم هاي کشــتي آزاد ایران و آمریکا قرار است 
23 بهمن در آرلینگتــون داالس در ایالت تگزاس 
دیدار دوستانه اي داشته باشــند. البته قرار است 
این دیدار دوستانه به تمام قوا برگزار شود تا از االن 
لحظه شماري براي این مسابقه آغاز شود. پیشنهاد 
این دیدار دوســتانه از ســوي آمریکایي ها بعد از 
قهرماني جهان نروژ مطرح شد. میداني که تیم هاي 
آمریکا و ایران دوم و سوم شــدند و حاال قرار است 
تقابل هاي جذاب دیگري را بعــد از جهاني، این بار 
در خاک آمریکا شاهد باشــیم. به طوری که فارغ از 
مبارزات 6 وزن نخست، دیدار نامداران کشتی جهان 
و المپیک یعنی حســن یزدانی، کامران قاسم پور، 
مجتبی گلیج و امیرحســین زارع با دیوید تیلور، 
جیدن کاکس، کایل اسنایدر و گیبل اسیتوسون 
به ترتیــب در اوزان ۸6، 92، 9۷ و 12۵ کیلوگرم 
می تواند حساسیت و جذابیت این دیدار دوستانه 
را به اوج برساند. طبق اعالم متولیان کشتی آمریکا، 
این مســابقه در زمین بیســبال گلوب الیف فیلد 
برگزار می شــود. جایی که تیم های دانشــجویی 
آن از ایالت هــای اوکالهامــا و آیــووا از قوی ترین 
تیم های دانشگاه های ایاالت متحده آمریکا محسوب 
می شوند. ضمن اینکه بلیت فروشی این مبارزه نیز 
شروع شده و انتظار می رود تمام 2۷ هزار بلیت این 
دیدار به فروش برسد. ســایت فدراسیون کشتي 
آمریکا چندي پیش گزارشي از این دیدار دوستانه و 
تقابل هاي همیشه جذاب دو تیم منتشر کرده بود و 
در سوي دیگر میدان پژمان درستکار، سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد ایران نیز که پس از بازی های المپیک 
توکیو به این مسئولیت رسید نیز اعالم کرد:»تیم 
ایران با قدرت تمام بــه دیدار آمریکا خواهد رفت.« 
حال باید دید که درستکار کدام یک از شاگردانش 

را به داالس مي برد. 

منهایفوتبال

آریارهنورد

آریاطاري

در شب برد جذاب و پرگل سیتی روبه روی لستر، فران تورس در فهرست تیمش 
دیده نمی شد. چراکه این بازیکن برای پشت سر گذاشتن تست های پزشکی راهی بندر 
بارسلون شده بود. فران تازه ترین خرید کاتاالن ها و اولین خرید قطعی تیم در دوران 
الپورتا به شمار می رود. بازیکنی که با قرارداد ۵۵ میلیون یورویی راهی بارسا خواهد 
شد. پسر متولد منطقه فویوس در اسپانیا، متولد سال 2000 است و در 21 سالگی به 
سر می برد. فران در آکادمی والنسیا رشد کرد و حدود 11 سال در همه رده های سنی 
والنسیا به میدان رفت تا سرانجام توانست به تیم اصلی این باشگاه برسد. چند سال 
درخشش در ترکیب ثابت خفاش ها، توجه پپ را به این مهره بااستعداد جلب کرد و او 
راهی باشگاه منچسترسیتی شد. سیتی برای خرید این بازیکن قراردادی پنج ساله 
به ارزش 23 میلیون یورو مقابل او قرار داد. تورس در این باشگاه شماره 21 را تحویل 

گرفت که برای مدت زیادي در اختیار چهره اسطوره ای باشگاه یعنی داوید سیلوا قرار 
داشت. تورس با سیتی، تبدیل به جوان ترین بازیکن تاریخ شد که در سه مسابقه متوالی 
لیگ قهرمانان گل زنی می کند. او در جریان برد تیمش روبه روی نیوکاســل، اولین 
هت تریکش با لباس سیتی را هم انجام داد. خیلی ها انتظار داشتند با توجه به خروج 

فران در این فصل  یک آگرو و نیامدن ســتاره جدید در خط حمله به سیتی، 
مصدومیت، از مهره کامال ثابت برای این تیم باشد اما او به خاطر چند 

در ترکیــب ترکیب فاصله گرفت و دیگر نتوانست جای ثابتی 
و ترجیــح داد با باشگاه پیدا کند. او با ایده های پپ هماهنگ نشد 
و این بار برای ترک منچستر، دوباره به کشورش اسپانیا برگردد 

بارسا به میدان برود.
جذب فران تورس، بخش مهمی از پروسه 
»جوان شدن« بارسلونا است. آبی اناری ها در 
این فصل بارها یکی از کم ترین میانگین های 

سنی تاریخ شان را در زمین قرار داده اند. این باشگاه در حال ساختن یک 

ترکیب جدید است و برای آینده، روی این مهره های جوان حساب خاصی باز می کند. 
آرائوخو و اریک گارسیا در خط دفاعی، پدری، گاوی، نیکو گونزالز، عبدالصمد، جوتلگا، 
ریکی پوج، الیاس آخوماج، آنسو فاتی و... نفرات جوانی هستند که می توانند آینده این 
تیم را به شکل متفاوتی رقم بزنند. به نظر می رسد بارسا با این کار، در حال رقم زدن 
آینده تیم ملی اسپانیا هم هست. چراکه بسیاری از این نفرات، می توانند برای 
الروخا به میدان بروند و ستاره هایی مثل فاتی، گاوی و پدری هم اکنون نیز در 
ترکیب تیم ملی اسپانیا می درخشند. باید پذیرفت که این شروع یک عصر 
جدید در باشگاه بارسا خواهد بود. اگر این ستاره ها بتوانند به فوتبالیست های 
درجه یکی در فوتبال تبدیل شوند، آینده بارسا نیز فوق العاده باشکوه خواهد بود. 
حاال دیگر همه چیز به روند پیشرفت آنها بستگی دارد. در این تیم فران 
تورس بدون شک جایگاه مهمی خواهد داشت. تجربه باال و سن کم، 
خصوصیاتی هستند که فران به واسطه آنها می تواند به یک ستاره 
مهم و کلیدی در بارسا تبدیل شود. بازیکنی که می خواهد رهبر 

جدید خط حمله کاتاالن ها باشد.

هدیهپپگواردیوالبهبارسا

فرزند فويوس


