
اميدوارم 22 ميليون را تا آخر سال بدهند
اعالم رقم پاداش ملي پوشان فوتسال بعد 
از كس��ب مقام قهرماني ب��ا واكنش هاي 
متفاوتي روبه رو ش��د. فدراسيون فوتبال 
اعالم كرد ك��ه به مناس��بت قهرماني در 
روز 22 بهمن  ماه به ه��ر كدام از بازيكنان 
و اعضاي كادر فني تيم ملي فوتسال 22 
ميليون تومان پاداش تعلق مي گيرد. محمد ناظم الشريعه، سرمربي 
تيم ملي در بازگشت به ايران در اين خصوص گفت: »البته آقاي تاج 
عنوان كرده كه اين مبلغ بايد به تصويب هيئت رئيسه برسد و من 
اميدوارم كه اين اتفاق حداقل قبل از سال جديد بيفتد.« اين هم از 
شاهكارهاي فدراسيون است كه براي قهرماني 22 ميليون پاداش 
مي دهد، اما حتماً همه به ياد دارند كه چهار سال قبل وقتي تيم ملي 

ازبكستان را برد به هر بازيكن 20 ميليون تومان دادند!

تمام بليت هايمان را هزينه كرديم
شنيده ها حاكي از آن است كه خطر تعليق 
كشتي ايران برطرف ش��ده است. رسول 
خادم، رئيس فدراسيون كشتي كه تالش 
زيادي در اين خصوص انجام داده، گفت: 
»اين مس��ئله بحثي فرات��ر از IOC بود. 
خيلي ها مي خواستند با سياسي كاري ما را 
تعليق كنند، اما خوشبختانه با ديپلماسي درست و تعامالتي كه برقرار 
كرديم، موفق شديم زمان بخريم و مسئله تعليق را به تعويق بيندازيم. 
حاال فضا آرام شده و شرايط به نفع ما تغيير كرده است. منتظر اعالم 
نظر كميته بين المللي المپيك و اتحاديه جهاني هستيم. واقعيت اين 
است كه تمام بليت ها و اندوخته هايمان را هزينه كرديم تا كشتي 
دچار تعليق نشود، البته خيلي تالش كرديم. به زودي جمع بندي 

نهايي اعالم مي شود كه به اميد خدا به سود ما خواهد بود.«

كانديدا شدنم مثل دعوت به تيم ملي بود 
حضور پژمان جمشيدي، بازيكن سابق 
پرسپوليس و تيم ملي فوتبال در سينما 
و موفقيت هاي او در اين عرصه، هرچند 
به مذاق اهالي هن��ر هفتم خوش نيامد، 
اما موج حمايت ه��اي مردمي و فوتبالي 
را به همراه داش��ت، به خصوص وقتي او 
كانديداي دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 
جشنواره شد. خود جمشيدي در اين خصوص مي گويد: »از اينكه 
در بين نامزدهاي دريافت سيمرغ بودم، بسيار خوشحال شدم، 
چون مزد تالش هاي ش��بانه روزيم را گرفتم. اتفاق بزرگي بود و 
حسي كه داشتم ش��بيه زماني بود كه اسامي بازيكنان تيم ملي 
اعالم مي شد. راستش برايم دريافت سيمرغ مهم نبود، مهم اين 

بود كه ديده شوم و اين اتفاق خوب رخ داد.«

پرسپوليس�ي ها که در ليگ برتر با اختالف 16 
امتيازي نس�بت به تيم دوم ج�دول قهرماني 
زودهنگام شان را پيش از آغاز سال جديد جشن 
خواهند گرفت، در ليگ قهرمانان هم توانستند 
با زدن س�ه گل، نسف قارشي ازبکس�تان را از 
پيش رو بردارند و اولين س�ه امتياز آس�يايي  
خود را در نخستين مسابقه شان دشت کنند. 
چهار ماه پس از بازي برگش��ت نيمه نهايي ليگ 
قهرمانان مقابل الهالل كه منجر به حذف قرمزها 
در يك قدمي فينال آسيا شد، پرسپوليس ديروز 
در اولين بازي در فصل جدي��د ليگ قهرمانان در 
ورزشگاه آزادي ميزبان نس��ف قارشي ازبكستان 
بود. قرمزها كه در فصل جاري مانند فصل پيش در 
بهترين شرايط خودشان با برانكو قرار دارند، مقابل 
حريف ازبك هم از همان دقايق اوليه توانس��تند 
جريان بازي را در اختي��ار بگيرند و با حمالتي كه 
بيشتر از عمق دفاعي نماينده ازبكستان پايه ريزي 

ش��ده بود به دنبال باز كردن دروازه نسف قارشي 
بودند. فشار ش��اگردان برانكو به دقيقه 20 بازي 
نرسيده به نتيجه رس��يد و اين گادوين منشا بود 
كه روي سانتر وحيد اميري كه اين هفته ها ماشين 
گلساز پرسپوليس لقب گرفته با يك ضربه سر توپ 

را به تور دروازه نماينده ازبكستان چسباند. 
منش��ا كه در ليگ برتر ب��ا زدن تنها س��ه گل در 
23هفته گذش��ته از ليگ، عملكردش كاماًل زير 
سايه درخشش علي عليپور قرار گرفته با زدن اين 
گل نش��ان داد كه متخصص گلزني در آسياست. 
مهاج��م نيجريه اي پرس��پوليس ك��ه در مرحله 
يك چهارم لي��گ قهرمانان در فصل گذش��ته به 
تركيب پرسپوليس اضافه ش��ده بود، توانست در 
چهار ديدار اين مرحله و نيمه نهايي، چهار گل به 
نام خود ثبت كند. او ديروز نيز در پنجمين حضور 
آسيايي خود توانست دروازه نسف قارشي را باز كند 

و آمار فوق العاده اي در ليگ قهرمانان ثبت كرد. 

در نيم��ه دوم هم علپيور در دقيق��ه 66 گل دوم 
پرسپوليس را وارد دروازه نماينده ازبكستان كرد تا 
نشان دهد موتور گلزني اش در آسيا هم مانند ليگ 
خوب كار مي كند. شماره 70 گلزن پرسپوليس در 
دقيقه 70 گل دوم خود و سوم پرسپوليس را هم 
به نام خودش ثبت كرد تا مانند ليگ در آسيا هم 
ستاره بدون چون و چراي سكوهاي قرمزها باشد. 
پرس��پوليس در نهايت در روزي كه مهاجمانش 
عملكرد فوق العاده اي داش��تند، 3 بر صفر نسف 
قارشي ازبكستان را از پيش رو برداشت تا شروع 

مقتدرانه اي در آسيا داشته باشد. 
   دست خالي در شب اول

در حالي ديروز شب دوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
برگزار شد كه در شب اول تيم هاي كشورمان شروع 
خوبي نداشتند و دو شكست سهم ذوب آهن و تراكتور 
در اولين مسابقه شان در آسيا بود، مسئله اي كه جالل 
چراغپور، كارشناس فوتبال كش��ورمان درباره آن 

مي گويد: »فوتبال باشگاهي ما صرفاً مصرف داخلي 
دارد و اين مسئله زماني خود را بيشتر نشان مي دهد 

كه بازي هاي باشگاهي آسيا آغاز مي شود.«
 ذوب آهن در حالي يك بر صفر از الدحيل قطر پيش 
بود كه در نيمه دوم سه گل دريافت كرد تا شاگردان 
امير قلعه نويي با باخت كارشان را در ليگ قهرمانان 
آغاز كنند. قلعه نويي هرچند از اين شكست ابراز 
تأسف مي كند، اما معتقد است كه هنوز تيمش پنج 
بازي ديگر در ليگ قهرمانان پيش رو دارد: »در نيمه 
دوم شرايط فرق كرد و بازيكنان تعويضي آنها بهتر 
بودند و بازيكن تعويضي ما نتوانستند خوب بازي 
كنند. تيم ما از دقيقه 6۵ دچار افت شد. گل هايي 
كه خورديم روي اش��تباهات فردي بازيكنان بود. 
احاطه بازيكنان حريف در دقايق پاياني بيشتر شد. 
روي گل هاي حريف نظم تيمي خود را از دس��ت 
داديم. با اين حال هنوز پنج بازي و ۱۵ امتياز ديگر 
باقي اس��ت. تمام تالش مان را مي كنيم تا از گروه 

خود صعود كنيم.«
در ديگر ب��ازي گروه B تيم لكوموتيو تاش��كند با 
نتيجه پرگل ۵ بر صفر تيم الوحده امارات را شكست 
داد تا صدرنشين گروه در پايان رقابت هاي هفته اول 
شود. ذوب آهن هم بدون امتياز و با توجه به تفاضل 

بهتر نسبت به الوحده در رده سوم قرار گرفت. 
تراكتور دومين نماينده كش��ورمان كه در گروه  
A ق��رار دارد، در اولين بازي مقاب��ل تيم االهلي 
عربستان يك بر صفر شكس��ت خورد. ساغالم، 
س��رمربي تراكتور از فرصت س��وزي شاگردانش 
انتقاد كرد: »در نيمه دوم فرصت هايي داشتيم كه 
اگر استفاده مي كرديم، برنده مي شديم. تيمي كه 
مي خواهد پيروز شود بايد از تك تك فرصت هايش 
اس��تفاده كند.« ب��ازي تراكتوري ها ب��ا نماينده 
عربستان در كشور عمان سبب شد تا عضو هيئت 
مديره تراكتور در گفت وگويي با خبرگزاري فارس 
از فدراسيون فوتبال انتقاد كند: »ما ميزبان بوديم، 
اما جو ورزشگاه نش��ان مي داد كه تراكتورسازي 
اصاًل ميزبان نيست و تراكتور كاماًل در اين بازي 
مهمان بود. انتظار ما از فدراسيون فوتبال بيشتر از 
اين بود. نمي خواهم اين شكست را با ربط دادن به 
شرايط ميزباني توجيه كنم، اما هر هوادار فوتبال 
مي تواند به راحتي قضاوت كند كه اگر با االهلي در 

تبريز بازي مي كرديم، چه اتفاقي مي افتاد.«
در ديگر بازي اين گروه هم الجزيره امارات در حالي 
3 بر 2 الغرافه را شكست داد كه مهدي طارمي يكي 
از گل هاي تيم قطري را به ثمر رس��اند. در پايان 
بازي هاي گروه  A تيم الدحيل قطر با سه امتياز و 
تفاضل گل بهتر نسبت به الجزيره صدرنشين شد و 
تراكتور بدون امتياز و تفاضل كمتر نسبت به الغرافه 

در رده آخر گروه قرار گرفت.

مناظره جنجالي کريمي و ساکت 
مردم، فدراسيون را قضاوت كنند 

جنجالي ترين مناظره فوتبالي که سه شنبه شب از رسانه ملي پخش شد، 
نشان داد حتي مناظره هم هيچ فايده اي ندارد زماني که پاسخ  مسئوالن 
فوتبال قانع کننده نيست و نمي تواند هيچ ابهامي را برطرف کند و برعکس 
گفته هاي ضد و نقيض، ترديدها و بدبيني ها را به مراتب بيشتر هم مي کند. 
علي كريمي، يك س��وي اين مناظره جنجالي حرف هاي تازه اي براي 
گفتن نداشت، نه آنكه دستش خالي باش��د يا اتهامات فضايي بزند كه 
محلي از اعراب ندارد، نه. حرف هايي كه پيشتر بارها در صفحات شخصي 
خود عنوان كرده بود و بار ديگر هم به زبان آورد به اميد گرفتن پاسخي 
مثبت كه اذهان عمومي را قانع كند، اما اين اتفاق نيفتاد و اين را خنده ها، 
شعارها و برخورد مردم در فرودگاه با ساكت زماني كه به استقبال تيم 
ملي فوتسال رفته بود به خوبي نشان داد و يادآور جمله اي بود كه كريمي 
در ابتداي صحبت هايش با ساكت گفته بود: »تمام اتفاقاتي كه مي افتد، 

قضاوت آن برعهده مردم باشد.«
   خسارت 69 ميلياردي

يكي از بزرگ ترين ايرادهايي كه به فدراسيون وارد است و كريمي در گام 
نخست دست روي آن گذاشت، بحث قراردادها بود، نظير قرارداد با ايران 
نوين براي تبليغات محيطي كه در دو سال، از قرارداد ۱60 ميليارد توماني، 
6۹ ميليارد غرامت دادند. او پرسيد كه وقتي سال اول 23 ميليارد خسارت 
ديديد، چرا اجازه داديد مبلغي كه حق باشگاه ها بود دو برابر شود؟ چطور 
از جيب باشگاه ها تخفيف داديد و حق آنها را ضايع كرديد، آن هم بدون 
گرفتن تضمين بانكي، در حالي كه هنوز ه��م 3۵ ميليارد طلب داريد؟ 
دبيركل فدراسيون كه سعي داش��ت بحث را به سمتي ببرد كه كمترين 
آسيب متوجه فدراسيون شود، قبل از هر چيز گفت كه قرارداد با حضور 
نهادهاي نظارتي بسته ش��ده و تخفيف ها را هم كارشناس دادگستري 
داده اند و از عدم اجراي بندهايي در قرارداد مثل عدم برگزاري بازي ها در 
روزهاي پنج شنبه و جمعه به دليل بازي هاي تيم ملي، بالن هاي تبليغاتي، 
رديف سوم تبليعات يا پشت نيمكت ها گفت كه دليل كسر قرارداد بود، 
اما تأكيد كرد كه اين ش��ركت 8 ميليارد پرداخت كرده، 2 ميليارد چك 
داده و براي 20 ميليارد باقيمانده چند زمين در تهران و ورامين پيشنهاد 
داده اس��ت كه س��ازمان ليگ عنوان كرده كه پول مي خواهد نه زمين.« 
ساكت اما اين را نمي گويد كه امضاكننده هاي قرارداد مگر خبر نداشتند 
جز ذوب آهن، هيچ باش��گاهي اختيارات ورزش��گاهي ندارد كه متحمل 
چنين خسارت ميلياردي شدند! او همچنين در پاسخ به سؤال كريمي كه 
مي گويد برخي در اين رابطه استعفا داده اند و به خانمي اشاره مي كند كه 

منتسب به دبيركل فدراسيون است، اظهار بي اطالعي مي كند!  
   هزاران دالر ناپديد شده!

با مطرح كردن اين پرسش از سوي كريمي كه قرارداد 72 هزار دالري 
كه براي پخش بازي هاي مقدماتي ايران در همين دوره نخست مقدماتي 
براي بازي هاي ايران بسته شده بود كه پولش به حسابي رفته كه مشخص 
نيست كجاست، پاي كميته اخالق هم به ميان مي آيد. البته ساكت با 
بيان اينكه »اين قرارداد براي سال ۱3۹۴ بوده و به دوره ما نمي خورده«، 
پاي خود و تاج را كنار مي كش��د و مي گويد كه كميته اخالق شش ماه 
است كه پيگيري مي كند، در همين حين كريمي به سرعت مي پرسد آيا 
اين كميته اخالق به ماجراي باشگاه ملوان و ۱/2 ميليارد پولي كه گفته 
مي ش��ود يك مدير از بازيكنان گرفته هم ورود مي كند؟ مسئله اي كه 
ساكت با پاسخي كليشه اي آن را از سرباز مي كند: »كميته اخالق براي هر 

پرونده و تخلفي كه برايش سند وجود داشته باشد، ورود مي كند.«
   ضد و نقيض هاي فدراسيون نشينان

يكي از آيتم هاي جالب اما به ميان آمدن پاي هوشنگ مقدسي و مسئله 
واريز پول هاي فدراسيون به حساب شخصي ثالث است. هزينه هايي كه از 

جام جهاني قبلي و همين جام جهاني گرفته ايد، چه شد؟
 پول هايي كه به حساب آقاي هوشنگ مقدس ريختيد به حساب شخص 
ديگري رفته و يك نفر ديگر هم به حس��اب آقاي هوشنگ مقدس پول 
ريخته كه اين اتفاق در سال ۹2 بوده و پول جام جهاني قبلي است و مراجع 
ذي صالح ليست اين پرداختي ها را خواسته اند؟! ساكت در توجيه واريزي ها 
به حساب مقدسي همان حرفي را مي زند كه كفاشيان در زمان رياست خود 
مي زد: »هيچ پولي در خارج از سيستم مالي فدراسيون پرداخت نشده، 
كفاشيان به دليل تحريم ها اين كار را انجام داده و تدبير آن زمان اين طور 
بوده است«، هرچند كه كفاش��يان نه فقط گفته هاي تاج كه حرف هاي 
پيشين خود را هم تكذيب مي كند: »يك دالر از طريق فيفا يا  AFC به 
مقدسي داده نشده و من به عنوان مطلع به كميته اخالق رفتم« و اين نشان 

مي دهد كه تناقضات در فدراسيون تا چه اندازه است. 
   سفسطه دبيرکل در خصوص تيم ملي و کرش

كريمي از وضعيت تيم ملي هم انتقاد مي كند، از مرخصي هاي پرتعداد 
كرش، ضعف فدراس��يون در برگزاري بازي هاي دوستانه، گرفته شدن 
پيراهن بازيكنان، از سباستين كه بدون مدرک به عنوان بدنساز تيم آمده 
در حالي كه تيم ملي دو بدنساز داشته كه البته ساكت جواب هاي جالبي 
دارد كه برخي شبيه توجيه است. او سعي مي كند بحث را به جايي بكشاند 
كه با به ميان آمدن عرق ملي، كريمي را رودرروي تيم ملي قرار دهد: »هر 
بدنساز كار خود را دارد. ما نه رزومه سباستين كه كار او را ديده ايم. ضمن 
اينكه مرخصي هاي كرش هم با هماهنگي تاج بوده اس��ت. او بازيكنان 
خارج از ايران را از نزديك زير نظر دارد )البته هرگز ش��نيده نش��ده كه 
كرش براي تماشاي بازي هاي لژيونرها راهي كشورهايي شود كه آنها در 
آن توپ مي زنند. حداقل در اين چند ماه اخير كه چنين بوده(، اما يادمان 
نرود ما در مورد كادر فني حرف مي زنيم كه بهترين عملكرد را داش��ته 
است. كريمي در ادامه مي گويد كرش عالوه بر قرارداد براي هر مسابقه، 
پاداش ۱0 هزار دالري گرفته، چرا بايد از پاداش فيفا هم درصد بگيرد؟ 
اما ساكت در پاسخ به اين سؤال با گفتن اينكه قرارداد سرمربي تيم ملي 
محرمانه است، ترجيح مي دهد سكوت كند تا همه چيز مبهم بماند. در 
اين ميان اما پيام كرش به فردوسي پور، اوضاع را تغيير مي دهد: »هيچ 
ترديدي وجود ندارد كه استعداد را مي توانيد بخريد، ولي شخصيت را 
نمي توانيد. در لحظه اي مناسب جواب بي احترامي و دروغ هاي بزدالنه 
را خواهم داد. اين شخص )علي كريمي( احترامش را از دست مي دهد و 

۱2۴ بازي ملي خود را از يادها مي برد.«
كريمي همچنين در خصوص عدم ميزباني تيم هاي ايراني از نماينده هاي 
س��عودي و ناتواني فدراس��يون در گرفتن حق فوتبال اي��ران، بركناري 
دستيارهاي ايراني كرش، دستكاري شدن قرارداد برخي بازيكنان، مشكالت 
و درآمدزايي باشگاها، تناقض در ارسال اساسنامه فدراسيون به فيفا و مسائلي 
ديگر را از ساكت كه نماينده تاج بود مورد سؤال قرار مي دهد، اما ساكت در 
پاسخ به اين سئواالت هم گاهي به بيراهه مي رود، گاهي داستان پنج ستاره 
بودن فدراسيون را پيش می كشيد و گاهي نيز برخي سؤال ها را ال به الي 
ديگر پرسش ها پاسخ نمي دهد تا بازيكن سابق تيم ملي بگويد: »تا روزي كه 
شماها در اين فوتبال باشيد، ما رنگ خوشي در فوتبال را نمي بينيم. شما كه 
حق پخش را براي خودتان مي خواهيد نه براي باشگاه ها، شماهايي كه يك 
مربي را به جايي مي رسانيد كه به جاي رئيس فدراسيون تصميم مي گيرد. 

شما كه چشم بر خيلي مسائل مي بنديد تا فوتبال متضرر شود.«

مناظره فوتبالي و مطالبه عمومي
حرف هاي علي كريم��ي در مناظره جنجالي اش با محمدرضا س��اكت، 
حرف هاي تازه اي نبود. مدت هاست كه رسانه ها معضالت و مفاسد فوتبال 
را فرياد مي زنند و ما نيز در همين س��تون بارها از فساد حاكم بر فوتبال 
نوش��ته ايم، اما توس��ط همين طرفداران امروز حرف هاي كريمي متهم 
شديم به افراطی گری! با اين حال حرف هاي او درست بود با اين تفاوت كه 
برخالف تمام نوشته هاي ما، كريمي اين شانس را داشت كه انتقاداتش را 
مردم به طور مستقيم ببينند و مسئوالن فدراسيون رو در رو بشنوند، هرچند 
كه باز هم از پاسخ دادن درست طفره رفتند. با اين حال نقطه مثبت ماجرا 
اين بود كه حاال انتقادهاي ديروز ما رس��انه ها و حرف هاي امروز كريمي 
تبديل به مطالبه عمومي شده است.  به لطف اين مناظره ميليون ها بيننده 
تلويزيوني از برخي پشت پرده هاي پيچيده فوتبال باخبر شدند و بازتاب 
حرف هاي رد و بدل شده همچنان در فضاي مجازي و رسانه هاي مختلف 
ادامه دارد، موضوعي كه حاال مي توان اميدوار بود الاقل گوش شنوايي براي 

شنيدن انتقادها و بررسي صحت و سقم آنها وجود داشته باشد. 
پول هاي بي حس��اب و كتاب، قراردادهاي مشكوک، دست هاي پشت 
پرده و هزار و يك مورد ديگر، مواردي بود كه كريمي از آنها صحبت كرد، 
موضوعاتي كه البته براي ما تازگي نداشتند، چراكه بارها به اين مسائل و 
حتي موارد بيشتر اشاره شده و اتفاقات پرحاشيه فوتبال به رشته تحرير 
درآمده بود، اما متأسفانه مسئوالن توجهي به انتقادهاي ما نكردند و حتي 

در برخي موارد رسانه ها به منفي نگري و افراطي گري نيز متهم شدند. 
به هر حال اتفاقي كه خيلي ها انتظارش را مي كشيدند، رخ داد.  افشاگري هاي 
كريمي حاوي واقعيت هاي تلخي بود، واقعيت هايي كه بيش از هر زمان 
ديگري مردم و هواداران فوتبال نسبت به آنها حساس شده اند و حاال بررسي 
دقيق و اعالم نتايج آن مطالبه ميليون ها بيننده برنامه نود دوشنبه شب 
است. عالوه بر اين پاسخ هاي عجيب و غريب دبير فدراسيون نيز در نوع خود 
جالب توجه بود؛ ساكت كه سال هاست در فوتبال حضور دارد و بهتر از هر 
كس ديگري مي داند مستطيل سبز ايران تا چه اندازه اسير تخلفات و فساد 
گسترده است با قيافه اي حق به جانب و البته با خيال راحت به حرف هاي 
كريمي واكنش نشان مي داد. ساكت در اين مناظره تمام تالشش را كرد تا 
از فدراسيون فوتبال و عملكرد مديران آن دفاع كند و خود و همكارانش را 
از اتهامات وارده مبرا سازد، اما خودش خوب مي داند كه افكار عمومي به 
هيچ وجه توجيهات او را باور نمي كنند. گردش مالي نجومي فوتبال ايران 
بر كسي پوشيده نيست و نه تاج، نه كفاشيان و نه هيچ كس ديگر نمي تواند 
اين مسئله را الپوشاني كند. به همين خاطر است كه هواداران فوتبال از هر 
فرصتي استفاده مي كنند و نام كريمي را صدا مي زنند تا از اين طريق صداي 

اعتراض شان را به گوش همه برسانند. 
حاال كه بررسي وضعيت فوتبال و حواش��ي آن به يك مطالبه عمومي 
تبديل شده، زمان آن رس��يده كه يك بار براي هميشه همه مسئوالن 
و نهادهاي نظارتي با عزمي جدي به اين مطالبه واكنش نش��ان دهند. 
پرونده فساد در فوتبال سال هاست كه در مجلس شوراي اسالمي باز است 
و درست از همان زمان تاكنون منتظر شنيدن نتيجه بررسي اين پرونده 
هستيم. با اينكه رس��يدگي به اين پرونده بيش از حد طوالني و اميدها 
براي به نتيجه رسيدن آن كمرنگ شده، اما اين بهترين فرصت است تا 
پرونده فوق با جديت هرچه بيشتر پيگيري شود. از سوي ديگر مطرح 
شدن بحث تحقيق و تفحص از سرخابي ها مي تواند اين بررسي را تكميل 
و حتي بس��ياري از پيچيدگي هاي پرونده فساد در فوتبال را نيز روشن 
كند. با توجه به افش��اگري هاي صورت گرفته در برنامه نود ديگر هيچ 
بهانه اي براي ناديده گرفتن موارد مطرح شده، وجود ندارد. در اين سال ها 
عزمي راسخ براي رسيدگي به تخلفات مختلف وجود نداشته و همين 
مسئله نيز فوتبال ايران را به قهقهراي تخلف و فساد كشانده است. ديگر 
زمان آن رسيده كه معلوم شود پول هاي ميلياردي خرج چه اموري و چه 
كساني شده و مي شود. بايد ديد پس از تحقيق و تفحص از سرخابي ها و 
به سرانجام رسيدن پرونده فساد در فوتبال، ساكت و همكارانش باز هم 

در مقابل دوربين هاي تلويزيوني لبخند خواهند زد يا خير.

كار آسان سرمايه براي صعود به نيمه نهايي
دور برگشت مرحله پلي آف ليگ برتر واليبال امروز با انجام چهار ديدار 
پيگيري مي شود. در خانه واليبال تهران پيكان پذيراي شهرداري ورامين 
اس��ت. پيكان در بازي رفت از س��د نماينده ورامين گذشت تا شانس 
خودروسازان براي صعود بيشتر شود. سايپا ديگر تيم تهراني در يزد با 
خاتم اردكان مصاف مي دهد. بازي اول به سود خاتم تمام شده و شاگران 
ميرحسيني اين فرصت را دارند تا با كسب دومين پيروزي براي نخستين 
بار حضور در نيمه نهايي ليگ برتر واليبال را تجربه كنند. كاله مازندران 
كه از شهرداري تبريز شكست خورده، اين بار تالش مي كند تا در خانه و 
در حضور هواداران خودي اين شكست را جبران كند و بانك سرمايه نيز با 

ستاره هايش به اميد كسب دومين برد به مصاف هاوش كنبد مي رود. 
------------------------------------------------------------

تأييد قطع همکاري اوكتاويو با ايران 
پس از انتشار اخباری مبني بر قطع همكاري ماركو اوكتاويو، سرمربي تيم 
ملي فوتبال ساحلي كشورمان، فدراسيون فوتبال اعالم كرد: »اوكتاويو به 
يك باره به دليل پاره اي از مسائل شخصي مجبور به ترک ايران و بازگشت 
به كشورش شد. اين موضوع باعث شد تا از سوي فدراسيون مهلتي براي 
بازگشت اوكتاويو مشخص شود. به همين جهت  طبق مفاد قرارداد در 

اين زمينه تصميم گيري می شود.«
------------------------------------------------------------

جام قهرماني بسکتبال به تبريز رسيد
تيم بسكتبال ش��هرداري تبريز با غلبه بر مهرام تهران در بازي پنجم 
فينال رقابت هاي ليگ برتر به مقام قهرماني اين مسابقات دست يافت. 
عصر ديروز بازي پنجم دو تيم بعد از دو تس��اوي در تبريز و تهران در 
سالن شهرداري تبريز اين شهر برگزار شد كه در نهايت شاگردان مهران 
حاتمي با نتيجه 8۵ بر 73 بر تيم مصطفي هاش��مي غلبه كردند تا در 

مجموع با پيروزي 3 بر 2 فاتح رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال شوند.
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دنيا حيدري

كمتر از چهار ماه به آغاز رقابت هاي جام جهاني 20۱8 روس��يه، 
بانك مركزي اين كشور اعالم كرد كه اين رقابت ها به اقتصاد روسيه 
كمك مي كند،  اما باعث افزايش كوتاه مدت تورم نيز خواهد شد. 
البته پيش از اين مسئوالن روسيه به هتل هاي اين كشور اخطار 
داده  بودند كه بيش از حد قيمت ها را افزايش ندهند. بانك مركزي 
روس��يه اعالم كرده كه اين تورم كمتر از ۴ درص��د خواهد بود و 
كمي بعد به 2 درصد خواهد رسيد. با اين حال و به رغم رسانه اي 

شدن اين اخبار، خبر ديدار والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 
با اينفانتينو رئيس فيفا همه چيز را تحت الش��عاع خود قرار داد. 
پوتين در كاخ كرملين با رئيس فيفا ديدار كرد و مس��ائل مربوط 
به برگزاري جام جهاني را مورد نقد و بررسي قرار داد. سخنگوي 
رياست جمهوري روسيه در اين خصوص گفت: »بسياري از كارها 
انجام شده است، البته مشكالتي نيز وجود دارد كه ما آن را به فيفا 

و شخص رئيس آن اطالع خواهيم داد.«

دورتموند ميچي را دائمي مي خواهد
باشگاه دورتموند آلمان مذاكرات جدي خود براي حضور دائمي 
ميچي باتشوايي در اين تيم را با باشگاه چلسي آغاز كرده است. 
باتشوايي كه در چلسي نيمكت نشين بود، از زمان حضورش در 
دورتموند در دو ديدار، سه بار گلزني كرده، مسئله اي كه مسئوالن 
باشگاه آلماني را بر آن داشته تا تالش خود را براي حضور دائمي 

اين مهاجم آغاز كنند.

 بيل به اندازه نيمار مي ارزد
مديربرنامه هاي گرت بيل، مهاجم ولزي رئال مادريد مدعي شد 
كه قيمت اين بازيكن 222 ميليون يورو است و اگر قرار باشد از 
رئال مادريد به تيمي ديگر برود، بايد معادل نيمار براي او هم پول 
پرداخت ش��ود. اين اظهارات در حالي رس��انه اي شده است كه 
به رغم شايعات منتشر شده در خصوص نارضايتي بيل از حضور در 
مادريد، مديربرنامه هاي او عنوان كرده كه او عاشق مادريد است.

ديدار پوتين با اينفانتينو در كرملين

شيوا نوروزي

انصاري و اميري در يادواره شهيد هادي
مراسم يادواره شهيد ابراهيم هادي و ش��هداي كانال كميل و حنظله با 
استقبال زياد جوانان روبه رو شد. »ياد ياران آسماني« محفلي براي تجليل 
از شهدايي شد كه در راه حفظ امنيت مردم جان خود را فدا كردند. در اين 
يادواره دو بازيكن پرسپوليس نيز حضور داشتند. وحيد اميري و محمد 
انصاري با حضور در اين جمع بر حفظ ارزش هاي اخالقي ش��هدا تأكيد 
كردند. مدرسه فوتبال شهيد ابراهيم هادي به همت محمد انصاري تشكيل 
شده و اين بازيكن مديريت آن را برعهده دارد. زنده نگه داشتن ياد شهدا و 
ترويج اخالق ورزشي شهيد هادي در بين ورزشكاران هدف مهم مدرسه 

فوتبالي است كه به نام يك شهيد واالمقام مزين شده است. 

پرسپوليس تماشايي
پيروزي پرگل قرمزها مقابل نسف قارشي در اولين گام آسيايي شاگردان برانکو

پاري سن ژرمن– رئال، نبرد اثبات شايستگي ها
مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا امشب با انجام دو بازي ادامه پيدا مي كند. امشب 
اگرچه پورتوي پرتغال و ليورپول انگلستان يك بازي نفس گير و پاياپاي در پرتغال برگزار مي كنند و مردان 
يورگن كلوپ مي خواهند همين امشب كار را تمام كنند تا در آنفيلد خيالي آسوده داشته باشند، اما به 

جرئت مي توان گفت كه نگاه عالقه مندان به فوتبال در سراسر دنيا به سانتياگوبرنابئوست، 
جايي كه رئال مادريد مقابل پاري س��ن ژرمن قرار مي گيرد. مادريدي ها كه تقريباً از 
قهرماني در الليگا نااميد ش��ده اند و جام حذفي اس��پانيا را هم از دست داده اند، حاال 
تنها اميدشان حضوري مقتدر در ليگ قهرمانان و رسيدن به مراحل پاياني و قهرماني 
است. البته اين مهم براي تيم زيدان كه طي ماه  هاي گذشته با فراز و نشيب هاي زيادي 

روبه رو بوده، چندان آسان نيس��ت. با وجود اين كهكشاني ها طي يك، دو 
بازي گذشته نتايج خوبي كسب كرده اند و تا حدي از بحران فاصله 

گرفته اند، اما هم زيدان و هم مردانش خوب مي دانند كه رقابت 
در ليگ قهرمانان داستاني متفاوت است. آنها امشب حق اشتباه 
ندارند، چون حريفي مقابل شان قرار دارد كه دست كمي از آنها 
ندارد و با ستاره هايش تنها به فكر تسخير مادريد است. البته در 

اين ميان بازگشت كريستيانو رونالدو به شرايط آرماني مي تواند 
نقطه قوت و اتكاي زيدان باش��د. اين بازيكن در ب��ازي مقابل رئال 

سوسيداد، هت تريك كرد و نقش مؤثري در پيروزي ۵ بر 2 رئال داش��ت تا جايي كه زيدان عنوان كرد: 
»پاري سن ژرمن بايد از اين رونالدو هراس داشته باشد.« با وجود اين و به ر غم امتياز ميزباني، پاري سن ژرمن 
تيمي خطرناک براي رئال مادريد است. پاريسي ها مطابق معمول چند فصل گذشته با اقتدار صدرنشين 
لوشامپيونه هستند و به نظر نمي رسد خطري قهرماني شان را تهديد كند،  هرچند كه در 
آخرين بازي با يك گل تولوز رده پانزدهمي را شكست دادند، اما شايد امري سرمربي 
اين تيم نخواست در اين بازي مردانش را خسته كند. نكته جالب توجه ديگر در بازي 
امشب، بازگشت نيمار به اسپانياس��ت. نيمار كه حتي شايعاتي مبني بر پيوستنش 
به رئال نيز شنيده مي شود در بازگشت دوباره به اسپانيا حتماً قصد دارد درست مثل 
روزهايي كه با پيراهن بارسا براي رئال دردسرساز مي شد، امشب هم بالي جان 
مادريدي ها شود، اتفاقي كه اگر رخ دهد آن وقت مسئوالن پاري سن ژرمن 
مي توانند بيشتر از گذشته به خريدهاي خود در تابستان ببالند و ثابت 
كنند كه به قول مربي شان همراه با منچسترسيتي در حال كمك 
به فوتبال جهان براي فرار از دوقطبي بودن هستند. پاريسي ها 
امشب بايد پيروز از ميدان خارج شوند در غير اين صورت ثابت 
مي شود كه آنها هر قدر هم خرج كنند، باز هم جزو قدرت هاي 

درجه دوم فوتبال اروپا محسوب مي شوند.

فریدون حسن
   فوتبال اروپا

سعید احمدیان
   گزارش

 فرار چلسي از بحران
تيم فوتبال چلس��ي با پيروزي پ��رگل 3 بر صفر مقابل وس��ت 
برومووي��چ از بحران خارج ش��د. در ادامه هفته بيس��ت و هفتم 
رقابت هاي فوتب��ال برتر انگلس��تان، ش��اگردان كونته كه طي 
هفته هاي گذشته چند شكست بد و دور از انتظار را تجربه كرده 
بودند، موفق شدند در خانه وست بروموويچ را با سه گل شكست 

دهند و با ۵3 امتياز در رده چهارم جدول رده بندي باقي بمانند.
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