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 بافاصلــه بعــد از اعــام خبری 
در خصوص حذف احتمالی استقال 
و پرسپولیس از رقابت های فصل آینده 
لیگ قهرمانان آسیا، مدیران باشگاه با 
شتاب زدگی از صدور مجوز حرفه ای شان 
صحبت کردند. اینکه چه روندی برای 
دریافت این مجوز طی شــده، در نوع 
خودش جالب به نظر می رسد. چراکه 
ای.اف.سی به صورت رسمی با تمدید 
مهلت صدور این مجوز مخالفت کرده 
بود. به نظر می رسد فدراسیون فوتبال 
با صادر کردن این مجوز برای دو باشگاه، 
مرتکب ریسک بزرگی شده که می تواند 
فوتبال ایران را با مشــکات عدیده ای 

روبه رو کند.
مجوز حرفه ای سرخابی ها در حالی 
از سوی فدراســیون تایید شده که این 
دو باشــگاه هنوز کوچک ترین قدمی 
برای حمل مشــکات و ابهامات شان 
برنداشته اند. از یک طرف، مسائل مالی 
هنوز به قوت خود باقی هســتند و هر 
دو باشگاه پرونده های بدهی سنگینی 
به مهره های داخلی و خارجی شان در 
سال های گذشته دارند. از سوی دیگر 
هیچ کدام از دو باشگاه، صاحب استادیوم 
اختصاصی نیستند و حتی امکانات اولیه 
یک تیم فوتبال را در اختیار ندارند. نحوه 
درآمدزایی دو باشــگاه هم اصا شفاف 
به نظر نمی رســد. چراکه پرسپولیس 
و استقال تا امروز از درآمدهایی مثل 
تبلیغــات محیطی اســتادیوم و حق 
پخش تلویزیونی محروم بوده اند. قاعدتا 
میزان هزینه در این باشگاه ها بیشتر از 
درآمدشان اســت و این با همه قوانین 
مالی فوتبال در سراسر جهان مغایرت 
دارد. شاید در چنین شرایطی بهتر بود 
که این دو تیم، قید شرکت در رقابت های 

فصل آینده لیگ قهرمانــان را بزنند. 
چراکه به نظر می رسد آنها فاقد صاحیت 
الزم برای قرار گرفتن در بین تیم های 
نهایی این تورنمنت هستند. با این حال 
فدراسیون فوتبال دست به یک ریسک 
بزرگ زده و آنها را به عنوان باشگاه هایی 
با مجوز حرفه ای به ای.اف.سی معرفی 
کرده اســت. این در حالی اســت که 
فدراســیونی ها تا همین دو روز قبل، 
خواهان تمدید زمان بررسی برای انجام 
این کار شده بودند و البته ای.اف.سی با 
شدت با این تمدید مخالفت کرده بود. 
اگر به هر دلیلی اثبات شود که استقال 
و پرسپولیس شایستگی دریافت مجوز 
حرفه ای را ندارند و فدراسیون به صورت 
غیرقانونی این مجــوز را به آنها تقدیم 
کرده، مجموعه مدیریت فوتبال ایران 
با جریمه سنگینی روبه رو خواهد شد. 
تایید ســرخابی ها از سوی فدراسیون 
ابدا به معنای قطعی شدن حضور آنها 
در لیــگ قهرمانان نیســت. هنوز این 
احتمال وجود دارد که هر دو تیم از آسیا 
کنار بروند و فدراسیون به خاطر اشتباه 
در تایید آنها، با برخورد سفت و سخت 

کنفدراسیون فوتبال آسیا روبه رو شود. 
مدیران فدراسیون فوتبال تا 48 ساعت 
گذشــته، به هیچ وجه خواهان اعطای 
مجوز حرفه ای به پرسپولیس و استقال 
نبودند اما ظاهرا فشــارهایی از سوی 
وزارت ورزش و مقام های باالدستی، نظر 
آنها را تغییر داده است. این افراد در ظاهر، 
از یک فاجعه ملی جلوگیری کرده اند اما 
این کار ممکن است به خلق یک فاجعه 

بزرگ تر برای ورزش ایران بینجامد.
فدراسیون به تشخیص مدیرانش، 
سه ماه دیگر به پرسپولیس و استقال 
زمــان داده تا همه موانع را از مســیر 
حرفه ای شــدن بردارند. با این حال 
آشکار به نظر می رسد که در این زمان 
هیچ تغییر بزرگی برای آبی ها و قرمزها 
اتفاق نخواهد افتــاد. باید بپذیریم که 

این دو باشــگاه به تنهایی نمی توانند 
همه چیز را حل کنند. چراکه قدرت 
تصمیم گیری افراد حاضــر در کادر 
مدیریتی دو تیم هم محدودیت های 
مشخصی دارد. برای مثال اگر شرایط 
»مالکیت« دو باشگاه همواره با واکنش 
منفی ای.اف.ســی روبه رو شده، این 
وزارت ورزش است که باید دست به کار 
شود و این شرایط را تغییر بدهد. دولت 
باید یک بار برای همیشه، قید مالکیت 
مشترک دو باشگاه را بزند و تصمیمش 
را برای واگذاری آنها عملی کند. در یک 
دهه گذشته، همواره خصوصی سازی 
به عنوان یک هدف بزرگ برای آینده دو 
تیم مطرح شده اما تجربه نشان می دهد 
که دولت های مختلف، هرگز یک برنامه 
جامــع، عملی و جدی بــرای محقق 

کردن خصوصی ســازی نداشته اند. 
نمی توان انتظار داشت که در سه ماه 
آینده، مشــکات مالی دو باشگاه هم 
به طور کامل رفع شــوند. تنها کاری 
که در این بازه زمانــی می توان برای 
تغییر شرایط انجام داد، مجاب کردن 
تلویزیون به پرداخت رقم حق پخش 
تلویزیونی به باشگاه ها است. تا امروز 
در چند مقطع مختلف، جلساتی بین 
صداوسیما و فدراسیون فوتبال برگزار 
شــده اما این توافق های اولیه هرگز 
در مسیر تبدیل شــدن به یک توافق 
نهایی قرار نگرفته اند. در نتیجه امید 
چندانی به تکرار این اتفاق هم وجود 
ندارد و بعید است رقمی از سوی رسانه 
ملی به باشــگاه های فوتبال در ایران 

پرداخت شود.

شاید از دست دادن تورنمنتی مثل 
لیگ قهرمانان در نگاه اول فاجعه به نظر 
برسد اما این بدترین اتفاقی نیست که 
می تواند برای استقال و پرسپولیس 
رخ بدهد. فاجعه بزرگ تر، قرار گرفتن 
این دو باشگاه در مسیر نابودی است. 
بد نبود اگر فدراســیونی ها فقط یک 
بار ایســتادگی می کردنــد و تا زمان 
حل شــدن همه چالش هــای این دو 
باشگاه، اجازه شــرکت کردن شان در 
لیگ قهرمانان آسیا را نمی دادند. تنها 
دستاورد این تیم ها از شرکت در لیگ 
قهرمانان، رسیدن به پاداش مالی است 
که آن هم به خاطر تحریم ها پرداخت 
نمی شــود. در نتیجه این بازگشــت 
مصلحتی، تنها مسکنی برای یک زخم 

بسیار عمیق است.

بازگشت به آسیا به قیمت فریب دادن ای.اف.سی

مسکن خفیف زخم  کاری
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دوشنبه، حاال به شــهر مهمی برای فوتبال 
ایران تبدیل شده اســت. بعد از صعود آسیایی 
دشوار پرسپولیس در این شــهر، حاال تیم ملی 
امید ایران یک نبرد سخت و سرنوشت ساز را در 
دوشنبه پشت سر گذاشت و در نهایت توانست با 
شکست دادن میزبان، صعودش را به رقابت های 
قهرمانی آسیا و دور نهایی انتخابی المپیک 2024 
پاریس قطعی کند. سه برد متوالی، تیم ملی را به 
قدم بعدی اش رساند. تیمی که البته نتوانسته بود 
با همه ظرفیت های موجود و همه ستاره های لیگ 

برتری اش در این رقابت ها شرکت کند.
قبل از مسابقه حساس با تاجیکستان، ایران 
به دلیل تفاضل گل کم تر نسبت به این حریف، در 

رده دوم گروه قرار گرفته بود. تیم ملی امید پیش 
از این دیدار، دو برد متوالی داشــت اما نتوانسته 
بود نمایش های فوق العــاده ای را در زمین پیاده 
کند. این مسابقه اما درست همان چیزی شد که 
طرفداران امیدها انتظارش را داشتند. یک جدال 
سراسر هیجان انگیز که جذابیت های بسیار زیادی 
به همراه داشت. گل اول تیم میزبان تنها 10 دقیقه 
بعد از شروع مسابقه، یک اتفاق بسیار نگران کننده 
برای تیم ملی بود. چراکه حتی تســاوی در این 
مسابقه، فرصت صدرنشینی را از تیم مهدوی کیا 
می گرفت. تنها سه دقیقه بعد اما یاسین سلمانی 
با یک ایستگاهی تماشایی و هوشمندانه، مسابقه 
را به تساوی کشاند تا شرایط را تغییر بدهد. بازی 
هنوز به دقیقه 20 نرسیده بودکه سلمانی، دومین 
گلش را هم به ثمر رساند و تیم ملی را پیش انداخت. 

با این وجود یک پنالتی، تاجیکی هــا را به بازی 
برگرداند. در این نبرد اما سلمانی، تسلیم ناپذیر 
به نظر می رســید. بازیکنی که گل سوم را با یک 
ضربه سر، به ثمر رساند تا تیم ملی برای دومین 
بار در این مسابقه پیش بیفتد. نکته جالب در مورد 
اولین هت تریک ملی یاسین، تنوع گل های این 
بازیکن بود. او یک ایستگاهی، یک تک به تک و 
یک ضربه سر را برای گل زنی انتخاب کرد و نشان 
داد که در انجام دادن همه این کارها تبحر خاصی 
دارد. بی جهت نیست که یاسین به عنوان یکی از 
پدیده های فصل گذشته لیگ برتر انتخاب شده 
و این اواخر پای ثابت اردوهای تیم ملی هم بوده 
است. نیمه اول این مسابقه جذاب، پنج گل داشت 
اما در نیمه دوم هیچ گلی رد و بدل نشد تا امیدها 
صعود و صدرنشینی را با هم جشن بگیرند. اخراج 
آریا برزگر در ثانیه های پایانی، شرایط را کمی برای 
ایران سخت کرد اما پسران کیا، کوتاه نیامدند تا با 

دست پر از دوشنبه خارج شوند.
تیم ملی امید در حالی صعود را قطعی کرد که 
نفوذ سرماخوردگی به اردوی تیم، شرایط پسران 
امید را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. این صعود، 
یک اتفاق بسیار مثبت به نظر می رسد اما هنوز 

چالش های بزرگی پیــش روی این تیم خواهد 
بود. باید دید که فدراسیون فوتبال، چه تدارکاتی 
را برای آماده سازی این تیم در نظر می گیرد. اگر 
آنها هم همانند تیم  ملی بزرگساالن دیدارهای 
تدارکاتی مفید و اردوهای کارسازی نداشته باشند، 
نمی شود به موفقیت شــان امید بست. دومین 
چالش مهم این تیم، هماهنگ شــدن با زمان 
برگزاری بازی ها از سوی ای.اف.سی است. بیشتر 
دیدارهای تیم ملی امید خــارج از روزهای فیفا 
برگزار می شوند و این مساله، کار را برای رسیدن 
به یک تعامل منطقی بین تیم ملی امید و باشگاه ها 
کمی سخت می کند. همین حاال هم امیرحسین 
حسین زاده و چند ستاره دیگر، نتوانسته اند در این 
اردو حاضر باشند و تیم ملی امید را همراهی کنند. 
بدون تردید باشگاه های دیگری هم در ادامه فصل 
از فرستادن استعدادهای کلیدی شان به اردوی 
امید امتناع خواهند کرد. برنامه ریزی نبردهای 
آینده، برای امیدها به شدت دردسرساز خواهد 
بود. اولین تجربه سرمربیگری مهدی مهدوی کیا 
در فوتبال ایران، او را در یک مسیر بسیار سخت قرار 
می دهد. تجربه ای که می تواند این مربی را به اندازه 
چندین سال، در معرض تجربه های خاص قرار 

بدهد.در دو دهه گذشته، تیم ملی امید همواره 
قتلگاه مربیان مختلف بوده اســت. مربیانی که 
امیدوار بودند این تیم یک مسیر متفاوت در دوران 
کاری شان به وجود بیاورد اما نتوانستند به اهداف 
بزرگ شان دست پیدا کنند. بعد از قهرمانی تیم 
برانکو در بازی های آسیایی بوسان، رفتن به تیم 
ملی امید به تجربه هایی کابوس وار برای مربیان 
مختلف تبدیل شده است. محمد مایلی کهن در 
مسیر رسیدن یکی از پرســتاره ترین نسل های 
فوتبال ایران به المپیک آتن ناکام شد. رنه سیمونز، 
وینگو بگوویچ و نناد نیکولیچ هم موفق نشــدند 
این تیم را به المپیک پکن ببرند و پشت سر هم، 
شکست خوردند. غامحســین پیروانی که در 
فجر به ثبــات قابل توجهی رســیده بود، حتی 
نتوانست با امیدها به مدال برنز بازی های آسیایی 
برسد. هومن افاضلی در قواره های این تیم نبود و 
علیمنصور با آن فاجعه بزرگ بازی دادن به بازیکن 
دواخطاره روبه رو شد. وینگادا، خاکپور و کرانچار 
هم در این تیم موفق نشدند. فرهاد مجیدی امیدها 
را به عجیب ترین شکل ممکن ترک کرد و حمید 
استیلی هم عما روی نیمکت امیدها به دوران 
مربیگری اش خاتمه داد. مهدی مهدوی کیا اما 
امیدوار است از این طلسم بزرگ عبور کند. فوتبال 
ایران بیش از چهار دهه، در مســیر رســیدن به 
المپیک شکســت خورده است. حاال اما موشک 
دســت به هر کاری می زند تا این طلسم بزرگ را 

از سر راه بردارد.

نمایش امیدوارکننده امیدها با مهدوی کیا

صعود موشک با یاسین

تایید سرخابی ها از سوی 
فدراسیون ابدا به معنای 
قطعی شدن حضور آنها 

در لیگ قهرمانان نیست. 
هنوز این احتمال وجود 

دارد که هر دو تیم از آسیا 
کنار بروند و فدراسیون به 

خاطر اشتباه در تایید آنها، 
با برخورد سفت و سخت 

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
روبه رو شود
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 اردوي كبدي بانوان 
براي تكرار طالي تاریخي

نخســتین مرحله از اردوهای تیم ملی کبدی 
زنان جهت حضور در بازی های آسیایی گوانگژو قرار 
اســت از 1۳ آبان در تهران آغاز شود. به این منظور 
کادر فنی تیم ملی ۶0 بازیکن را به اولین اردو دعوت 
کرده است. این ورزشکاران قرار است در دو گروه به 
اردو بیایند. اردوی گروه اول از 1۳ تا 18 آبان و گروه 
دوم از 20 تا 2۶ آبان در مجموعه ورزشی بعثت تهران 
برگزار خواهد شد. این اردو در حالي آغاز مي شود که 
تیم ملي کبدي بانوان در بازي هاي آسیایي 2018 
جاکارتا توانســت به طاي تاریخي این مسابقات 
دست پیدا کند. طایي که حاال بانوان کبدي ایران 
مي خواهند بار دیگر آن را تکرار کنند. در همین راستا 
فدراسیون کبدي چندي پیش تصمیم گرفت که 
همان سرمربي را بار دیگر در راس کار بگذارد. بنابراین 
اواسط مهر »شایا جین« هندوستانی به ایران آمد و 
بعد از زیر نظر گرفتن مرحله نهایي قهرماني کشور، 

اردونشینان را مشخص کرد. 
    

حذف اشتادزاده بدون حامي
مسابقات لیگ برتر هندبال زنان از روز گذشته 
آغاز شد اما از آنجایي که تکلیف تیم اشتادسازه روشن 
نبود، تا آخرین لحظات تعداد تیم ها و برنامه مسابقات 
هم مشخص نشد. اشتادسازه که دو عنوان قهرماني 
در لیگ برتر دارد و از باتجربه هاي این مسابقات به 
حساب مي آید، با حاضر نشــدن براي انجام تست 
PCR از جدول مسابقات حذف شد. زمزمه انحال 
این تیم مشــهدي، بعد از حضور در قرعه کشی و 
قرارگیری در جدول مسابقات به گوش رسید. این در 
حالي است که تیم اشتادسازه خود را حامی هندبال 
زنان معرفی کرده بود و حتی تیم ملی هندبال زنان 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با پیراهن این تیم به 
میدان رفت که مجوز قهرمانی جهان را برای اولین بار 
در تاریخ هندبال زنان ایران به دست آورد. با این حال 
اما تیم اشتادسازه مشهد که حدود دو سال قبل تیم 
مردان خود را تحت همین شرایط منحل کرده بود، 

امسال تیم زنانش را منحل کرد. 
    

هندبال ایران در تورنمنت قطر 
تیم ملی هندبال مردان ایران که این روزها خود 
را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی 
جهانی آماده می کند، به منظور کســب آمادگی 
بیشتر یکشنبه شب راهی تورنمنت بین المللی قطر 
شد. این تورنمنت قرار است با حضور تیم های ملی 
هندبال عربستان، قطر، کویت و همچنین تیم ملی 
کشورمان از دهم آبان در شهر دوحه آغاز و تا شانزدهم 
ماه جاری پیگیری شود. بر اساس اعام کادر فنی، 
امید سرپوشی، محمد سیاوشــی، علی رحیمی 
)دروازه بان(، مجتبی حیدرپور، محمدرضا کاظمی 
)گوش چپ(، یاسین کبیریان جو، کیارش طاهری 
)خط زن(، سیدمهدی موسوی، شهاب صادق زاده، 
مهرداد صمصامی )بغل چپ(، محمدمهدی بهنام نیا، 
احســان ابویی )پخش(، حســین جهانی، بهرام 
رستمی )بغل راست(، محمد کیانی و یونس آثاری 
)گوش راست( 1۷ بازیکنی هستند که تیم ملی را 
در این رویداد همراهی می کنند. همچنین از بین 
لژیونرها تنها پویا نوروزی نژاد کــه در لیگ آلمان 
بازی می کند در قطر به جمع ملی پوشــان اضافه 

خواهد شد.
    

 ATTU مقر دبیركلي 
به ایران مي آید؟

بعد از انتخابات اخیر کنفدراسیون تنیس روی 
میز آسیا )ATTU( که با معرفی »خلیل المنهدی« 
به عنوان رییس چهار سال آینده این کنفدراسیون 
همراه بود، جابه جایی هایی برای دفتر وی انجام شد. 
از آنجا که رییس پیشین ATTU چینی بود، مقر 
دفتر او هم در چین بود اما بعد از انتصاب المهندی 
به عنوان رییس جدید و از آنجا که وی قطری است، 
وی دفتر ریاست کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا 
را از چین به قطر منتقل کرد. این جابه جایی در مورد 
دفتر دبیرکل ATTU هم در حال انجام اســت. 
افشین بدیعی دبیرکل جدید کنفدراسیون تنیس 
روی میز در تاش اســت در صورت حمایت های 
داخلی، دفتر خود را از غرب به شــرق آسیا و جزیره 
کیش در ایران منتقل کند. این برای نخستین بار 
است که یک ایرانی دبیرکل تنیس روی میز آسیا 
می شود. بدیعی پیش از این نایب رییس تنیس روی 

میز آسیای میانه بود.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

اوضاع باشگاه یووه در این فصل، اصا تعریفی 
نداشته است. همه هواداران باشگاه تصور می کردند 
با بازگشــت آلگری، نتایج تغییر می کنند و یووه 
به همان تیم قدرتمند قبلی تبدیل می شــود اما 
ظاهرا شرایط بغرنج تر از آن است که به این سادگی 
حل شدنی باشد. مدیران باشگاه یوونتوس چند 
سال قبل با وجود قهرمانی در سری آ قید همکاری 
با الگری را زدند تا با مربیان دیگر، برای قهرمانی در 
اروپا تاش کنند. ظرف چند سال اما آنها نه تنها به 
هدف شان برای قهرمانی در اروپا نرسیدند بلکه 
حتی شانس موفقیت در ســری آ را هم از دست 
دادند. در نتیجه آنها دوباره به سراغ الگری رفتند 
تا حداقل برندشــان را در ایتالیا احیا کنند. با این 

وجود شرایط اصا مطابق میل بیانکونری پیش 
نرفته اســت. قهرمــان 9 دوره از 10 دوره اخیر 
سری آ، حاال بعد از سپری شدن 11 هفته از فصل 
جدید در رده نهم جدول دیده می شــود. یووه در 
این 11 هفته فقط چهار بار برنده شــده تا یکی از 
بدترین و ناامیدکننده ترین شروع های تاریخش 
در سری آ را پشت ســر بگذارد. باخت این هفته 
به هاس ورونا، شــاید چیزی شبیه تیر خاص 
به رویای قهرمانی این تیم در ســری آ بود. یووه 

در جدول سری آ حتی از همین هاس ورونا هم 
پایین تر قرار گرفته است. این در حالی است که 
ناپولی و میان با عملکردی خیره کننده در صدر 
جدول دیده می شوند و اینتر با فاصله نسبتا خوبی 
پشت سر آنها قرار دارد. فاصله 1۶ امتیازی یووه با 
صدر جدول اما امیدهای این تیم برای قهرمانی را 
در کم رنگ ترین حالت ممکن قرار داده است. به 
نظر می رسد آنها شانسی برای بردن لیگ ندارند اما 
حداقل باید برای تصاحب سهمیه لیگ قهرمانان 

اروپا تاش کنند. این کم ترین کاری است که یووه 
می تواند برای تغییر روند تلخ این فصل انجام بدهد. 
ظاهرا جدایی ناگهانی کریس رونالدو، این باشگاه را 
با شوک بزرگی روبه رو کرده است. کریس در شروع 
فصل بازیکن یووه بود و قصد داشت در این باشگاه 
بماند اما در یک چرخــش غیرمنتظره، تصمیم 
به ترک باشگاه گرفت. از دست دادن شخصیت 
برنده ای مثل کریســتیانو، آنها را با یک چالش 
بزرگ روبه رو کرده است. چراکه ستاره های دیگر 
باشگاه ایتالیایی هم در حد و اندازه های خودشان 
ظاهر نشــده اند. جالب اینکه آلگری بعد از دیدار 
با ورونا، تیمش را قرنطینه کرده و اجازه رفتن به 
خانه را تا روز شنبه از بازیکنان یوونتوس گرفته 

است. در حقیقت هیچ مهره ای از این باشگاه حق 
ندارد اردوی یووه را تا هفته بعد ترک کند. چهار 
مســابقه بعدی در این فصل، برای تیم ایتالیایی 
به شدت حیاتی هســتند. یووه باید این هفته در 
لیگ قهرمانان روبه روی زنیت قرار بگیرد. سپس 
دو دیدار بسیار دشوار با فیورنتینا و التزیو را پشت 
سر بگذارد و در دو مســابقه بعد از آن با چلسی و 
آتاالنتا مسابقه بدهد. اگر آنها نتوانند این دیدارها 
را به سامت سپری کنند، آلگری در یک قدمی 
اخراج از بیانکونری قرار خواهد گرفت. نقشه های 
او فعا بانوی پیر را در شرایط اسفباری قرار داده اند 
و معلوم نیست مدیران باشــگاه تا چه زمانی به او 

اعتماد خواهند کرد.

شرایط یوونتوس، ترسناک تر از همیشه

هالووین بانوی پیر


