
پيراهن هاي تيم مل�ي، داد نمايندگان مردم 
در خانه مل�ت را هم درآورد و س�رانجام پاي 
وزي�ر را به مجل�س ه�م کش�اند. اتفاقي که 
ش�ايد بايد زودتر از اينها رخ مي داد تا آقايان 
اندکي به خودش�ان بيايند و دست بجنبانند!

در روزهاي��ي که دنيا خ��ود را آماده اس��تقبالي 
باشکوه از رويداد س��ال مي کند، تيم ملي ايران 
هنوز نمي داند در روسيه قرار است چه پيراهني 
بپوش��د؛ آيا آديداس براي ايران هم مانند ساير 
کش��ورها طرحي خ��اص دارد ي��ا همانطور که 
گمانه زني ها و اخبار تأييد نش��ده حکايت دارند، 
پيراهن تيم ملي اي��ران در زم��ره پيراهن هاي 
عمومي آديداس است و قرار نيست پيراهن هاي 
ويژه اي به طور خاص طراحي شود! مسئله اي که 
طي روزهاي اخير نه تنها نگراني افکار عمومي و 
انتقاد رسانه ها را به دنبال داشته که مجلسي ها 
را نيز حساس کرده اس��ت، به طوري که به گفته 

حس��ن نژاد، نماين��ده مرند و جلف��ا در مجلس 
شوراي اسالمي قرار اس��ت طي هفته هاي آتي، 
مسعود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان براي 
پاسخگويي به سؤاالت نمايندگان در مورد لباس 
تيم ملي فوتب��ال به مجلس  دعوت ش��ود: »در 
جريان کليات قضيه هستيم. ورزشکاران در واقع 
هويت و پرچم کشور خودشان را تبليغ مي کنند، 
ولي من از اين بابت خجالت مي کشم. فوتبال ما 
مديريت ندارد. چرا لباس تيم ملي ايران نبايد به 
اندازه يک کش��ور آفريقايي که در رده دويستم 
دنيا قرار دارد، شيک باشد. ۸۰ ميليون ايراني قرار 
است از اين برند و لباس استفاده کنند. همه جاي 
دنيا اسپانس��ر لباس به فدراسيون پول مي دهد، 
ولي اينجا برعکس است، گويا از زمين به آسمان 
مي بارد. قول مي دهم با ديگر اعضاي فراکسيون 
ورزش هم صحبت کنم و خ��ارج از برنامه وزير 

ورزش را بخواهيم.«

    
مس��ئله پيراهن هاي تيم ملي ايران براي حضور 
در جام جهاني روس��يه مدت هاست که به يکي 
از داغ ترين سوژه هاي فوتبال ايران تبديل شده، 
آن هم در حالي که مسئوالن فدراسيون طي اين 
مدت هرگز موضع گيري مش��خصي نداشته اند 
تا مش��خص ش��ود طرح اين پيراهن ه��ا به چه 
ش��کل خواهد بود يا چه زماني قرار اس��ت از آن 
رونمايي شود! مسئله اي که گويا عالوه بر مردم، 
صبر آدي��داس را هم لبريز کرده اس��ت، چراکه 
طبق گزارش ورزش س��ه در اين راستا، اين برند 
پيراهن هاي منتس��ب به تيم ملي ايران در جام 
جهاني روس��يه را در امريکا به فروش گذاش��ته 
است. شايد به اين دليل که به جز مراکش و ايران 
همه تيم ه��اي تحت ق��رارداد کمپاني آديداس 
کيت هاي 2۰1۸ را به نمايش گذاش��ته اند و به 
فروش مي رسانند و اين برند نيز خواهان آن است 

که درآمدزايي خود را در اين راستا از پيراهن هاي 
تيم ملي داشته باشد، پيراهن هايي که بايد ديد 
آيا به همان سادگي ای است که در امريکا به اسم 
پيراهن تي��م ملي ايران در جام جهاني روس��يه 
به فروش مي رس��د يا قرار اس��ت ط��رح خاصي 

داشته باشد. 
    

اگرچ��ه هن��وز مش��خص نيس��ت ش��ايعات و 
گمانه زني ها در خصوص طرح پيراهن هاي تيم 
ملي تا چه اندازه درس��ت اس��ت، اما طرح هاي 
ساده و پيش پا افتاده اي که تاکنون منتشر شده، 
نماينده هاي مجلس را بر آن داش��ته تا تذکري 
جدي به وزي��ر ورزش و جوانان بدهن��د تا مبادا 
داستان لباس هاي کاروان ايران براي حضور در 
المپيک برزيل بار ديگر تکرار شود. موضوعي که 
به زعم محمد حسن نژاد، نماينده مرند و جلفا در 

مجلس شوراي اسالمي اهميت زيادي دارد.
حسن نژاد ديروز در يک مصاحبه راديويی گفت: 
»اگر در مکاني دزدي   شود، بايد اول با حراست 
مجموعه برخ��ورد کنيم. در بح��ث فوتبال هم 
همين است. اگر بهترين امکانات را داشته باشيم، 
اما مديريت نداشته باش��يم، موفق نمي شويم و 
قطعاً آبروريزي مي ش��ود. مدير ما به جاي اينکه 
بگويد از خير صعود در ج��ام جهاني مي گذريم 
و نمي گذاري��م غرور ملي خدش��ه دار ش��ود، به 
پاچه خواري افتاده است! به عنوان يک ايراني واقعاً 
خجالت مي کشم. اين نشان مي دهد مديريت در 
فوتبال ما وجود ندارد. مگر پول ما پول نيس��ت؟ 
چرا يک کش��ور آفريقايي مي تواند لباس خوب 
تهيه کن��د، اما م��ا نمي توانيم؟! قرار اس��ت اين 
پيراهن را ۸۰ ميليون بينن��ده ببينند. يعني در 
بين اين همه کشور فقط ايران است که طراحي 
ندارد و بايد با لباس س��اده راهی ج��ام جهانی 
شود؟ آيا کش��ور ما به اندازه تيم دويستم آفريقا 

هم نيست؟!«
و ی ادامه داد:» در مس��ئله لباس تي��م ملي ما 
کارفرما هس��تيم و ش��رکت آديداس کارگر. ما 
مي گوييم نقش يوزپلنگ ايران��ي را روي لباس 
ما بزند، اگر اين کار را انجام نداد، مي رويم سراغ 
ش��رکت نايک، اگر او هم امتناع ک��رد، مي رويم 
س��راغ برندي ديگر. چرا بايد کار به اينجا برسد 
که بگوييم وقت نداريم؟آي��ا اين از بي برنامگي و 
اشکاالت مديريتي نيست؟ متأسفانه زماني که 
ما سؤال مي پرسيم، مي گويند تو سؤاالتت را پس 
بگير ما درس��تش مي کنيم، اما همان راه قبل را 
ادامه مي دهند! بايد مشکالت را جراحي کنيم تا 
اين مسائل درست شود. وزير هم بايد در مقابل 

مجلس پاسخگو باشد.«

حاشيه اي بر ادامه نتايج ضعيف تراکتور و برکناري آجرلو
پايان دوران عيبي يوخ!

ب�ا ادام�ه نتاي�ج ضعي�ف تراکتورس�ازي در آس�يا و لي�گ برت�ر، 
مصطف�ي آجرلو برکن�ار ش�د ت�ا تبريزي ها ب�ا تغيي�رات در بدنه 
مديريت�ي ب�ه دنب�ال ف�رار از روزه�اي بحراني ش�ان باش�ند. 
ديگر خبري از فرياد »عيبي يوخ«  هواداران تراکتور که ورزشگاه تبريز را 
پر مي کرد، نيست. خيلي وقت اس��ت که ديگر سکوهاي خالي استاديوم 
يادگار امام بيشتر از سکوهاي پر آن اس��ت و خبري از آن »پرشورها« که 
کيپ تا کيپ يادگار را پر مي کردند و جاي سوزن انداختن هم نبود، نيست. 
تراکتور پس از چند فصل جوالن دادن در باالي جدول، در ليگ هفدهم و 
ليگ قهرمانان نشاني از آن تيم جذاب و دوست داشتني هميشگي نداشت، 
مسئله ای که باعث شد ورزشگاه تبريز هفته به هفته خالي تر شود تا جايي که 
سه شنبه شب پس از شکست خانگي مقابل الغرافه در ليگ قهرمانان آسيا، 
همان اندک تماشاگراني که به استاديوم يادگار رفته بودند، فرياد اعتراض و 
نارضايتي شان را از وضعيت بحراني تراکتور به گوش مديران رساندند. تيمي 
که در ليگ برتر به رغم هزينه هاي چندده ميلياردي در فاصله دو هفته تا 
پايان فصل تيم دهم جدول است و در آسيا نيز بدون حتي يک پيروزي، 
تيم قعرنشين گروهش ش��د تا تنها نماينده  ايران باشد که خداحافظي 

زودهنگامي با ليگ قهرمانان داشته است. 
نارضايتي هواداران مسئله اي بود که ساغالم، سرمربي تراکتور هم پس از 
بازي با الغرافه به آن اين طور واکنش نشان داد: »رابطه طرفداران با تيم بسيار 
خدشه دار شده و در بازي هاي خانگي طرفدارانمان به ورزشگاه نمي آيند 
و آنهايي هم که به ورزشگاه مي آيند عليه بازيکنان شعار مي دهند. ما در 
شرايطي نيستيم که بتوانيم شعار هواداران را هم تحمل کنيم. هواداران 
اگر تيم شان را دوست دارند، يک شنبه به ورزشگاه بيايند و برخالف امروز 
تيم شان را حمايت کنند. اگر تماشاگران مي خواهند به ورزشگاه بيايند و 
باز هم مثل امروز عليه بازيکنان شعار بدهند، بهتر است که نيايند و روحيه 
بازيکنان را خراب نکنند. اميدوارم فصل کابوس وارمان را بدون دردس��ر 

تمام کنيم.«
   ناکام مطلق در آسيا و ليگ

تا قبل از ليگ هفدهم، تراکتور همواره يکي از تيم هاي مدعي باالي جدولي 
بود. آنها در ليگ چهاردهم نبرد نزديکي براي قهرماني با سپاهان داشتند 
و حتي برای دقايقي با توجه به خبر اش��تباهي که به تبريز رس��يده بود، 
جشن قهرماني نيز گرفتند، اما آن فصل س��پاهان قهرمان شد و تراکتور 
با اختالف تنها يک امتياز به نايب قهرماني رسيد. قرمزپوشان تبريزي در 
ليگ پانزدهم هم با 51 امتياز چهارم شدند و فصل پيش نيز با 56 امتياز در 
رده سوم جدول ايستادند، اما  در  ليگ هفدهم تراکتور آن تراکتور مدعي 
سال هاي قبل نبود. آنها که ليگ هفدهم را با هدايت يحيي گل محمدي آغاز 
کرده بودند، در همان سه بازي ابتداي ليگ، سه شکست متوالي را متحمل 
شدند تا برخالف فصل هاي گذش��ته، تراکتور ديگر نشاني از يک مدعي 
نداشته باشد. روند پرفراز و نشيب تراکتور سبب شد تا دي ماه سال گذشته 
گل محمدي برکنار   شود و پس از مذاکره با گزينه هاي مختلف در نهايت 
ساغالم ترکيه اي روي نيمکت تراکتور بنشيند. آمدن ساغالم نه تنها کمکي 
به اوضاع نکرد که تراکتورسازي ضعيف تر از قبل نيز نتيجه گرفت. تراکتور 
با سرمربی ترکيه ای خود در ليگ قهرمانان آسيا با چهار باخت، دو مساوي 
و بدون حتي يک برد در قعر جدول گروه A قرار گرفت و از آسيا کنار رفت. 
در ليگ برتر هم تبريزي ها در فاصله دو هفته تا پايان ليگ ديگر مانند سه 
فصل پيش از تيم هاي باالي جدولي نيستند و با هفت برد، 9 مساوي و 12 
باخت در رده دهم قرار دارند و در بهترين شرايط مي توانند همين رتبه را تا 

پايان ليگ حفظ کنند. 
   برکناري مدير غيرپاسخگو

نتايج ضعيف در ليگ قهرمانان و ليگ برتر باالخره يقه مصطفي آجرلو را گرفت و 
مديرعامل اين تيم که در سال هاي اخير در تيم هاي تحت مديريتش حاشيه هاي 
فراواني داشته، تنها چند ساعت پس از شکست تراکتور مقابل الغرافه برکنار شد. 
آجرلو 13 خرداد 95 جانشين سعيد عباسي و  به عنوان مديرعامل تراکتورسازي 
انتخاب شد تا پس از تجربه مديرعاملي در باشگاه هايي چون پاس و استيل آذين 
به تبريز برود. با اين حال حضور 22 ماهه آجرلو در تراکتور کم  حاشيه نداشت. 
زمستان 95 بود که تراکتور با توجه به پرونده شکايت بازيکنان خارجي طلبکار 
اين تيم به فيفا، از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم شد. نتايج ضعيف در ليگ 
آسيا و شبهاتي که در خصوص جذب بازيکنان خارجي و سرباز وجود داشت و 
ادعاي درآمد 45 ميلياردي براي تيمي که با مشکالت مالي دست و پنجه نرم 
مي  کرد، از ديگر مسائلي بودند که باعث شدند تا منتقدان خواستار پاسخگويي 
آجرلو شوند. با اين حال آجرلو به اين پرسش ها پاسخ نداد و سه شنبه شب برکنار 

شد تا يک ناکامي ديگر در کارنامه مديريتي او ثبت شود.

ضربه تراکتور از اعتماد به افراد غيرقابل اعتماد
مشکالتي مانند دوري از باشگاه و اعتماد به 
افراد غيرقابل اعتماد باعث عملکرد ناموفق 
آجرلو در تراکتورس��ازي شد. آجرلو داراي 
سابقه فوتبالي و آدم با تجربه اي در اين رشته 
ورزشي بود، اما شرايط تراکتورسازي با ساير 
تيم ها متفاوت است و هواداران و اعضاي اين 
باشگاه خواسته هاي خاص خودشان را دارند. 
اوضاع قبل از آمدن آجرلو در تراکتورسازي 
به هم ريخته بود و سازمان درست و درماني 
در اسکلت اين باشگاه وجود نداشت و او نيز مشکالت خاص خودش را با 
برنامه هاي تراکتورسازي داشت. از جمله مشکالت آجرلو دوري از باشگاه و 
سکونت او در تهران بود. همچنين اعتماد به افراد غيرقابل اعتماد، به خدمت 
گرفتن بازيکنان بي کيفيت و برکناري اعضاي مؤثر باشگاه در مقاطعي از 
جمله يحيي گل محمدي از ديگر تصميمات اش��تباه مصطفي آجرلو در 
طول دوران مديريتش در باشگاه تراکتورس��ازي بود. او نتوانست ارتباط 
خوبي با بازيکنان برقرار و دغدغه  هاي آنها را برطرف کند. از جمله کارهاي 
مثبت آجرلو مي توان به تالش فراوانش براي بهبود بخش��يدن به اوضاع 
مالي تراکتورسازي نام برد. او در طول دوران مديريتش تالش فراواني براي 
راضي کردن شاکيان و پرداخت بدهي هاي تراکتورسازي کرد و تا قسمتي 
هم موفق بود، اما کامل نتوانست از عهده اين مسئله برآيد و تراکتورسازي 
را عاري از اين مشکل کند. البته اقتصاد کش��ور ما نيز چنين اجازه اي به 
مديرعامل سابق تراکتورسازي نمي داد که بتواند يک تنه مقابل مشکالت 
اقتصادي باشگاه بايستد. باشگاه هايي چون پرسپوليس و استقالل که در 
چند سال اخير مديران فراواني را عوض کرده اند نيز به رغم استفاده از امکانات 
فراوان باز هم با مشکالت مالي زيادي دست و پنجه نرم مي کنند، باشگاه 
تراکتورسازي که جاي خود دارد. البته محدوديت مالي و بودجه اي که به 
اين باشگاه اختصاص داده مي شود نيز در برطرف نشدن کامل مشکالت 
اقتصادي تراکتورسازي بي تأثير نبود. در چنين شرايطي واگذاري تيم به فرد 

صالحيت داري که بتواند تراکتور را پيش ببرد، ضروري است. 

جهانبخش سومين بازيكن برتر آسيا
 مجل��ه معتب��ر فورفورت��و )2-4-4( با 
اعالم 1۰ بازيکن برتر قاره آسيا، عليرضا 
جهانبخش ملي پوش ايراني تيم آلکمار 
هلند را به عنوان س��ومين بازيکن برتر 
قاره آس��يا معرفي کرد. در اين فهرست 
س��ردار آزمون بازيکن تيم روبين کازان 
و رضا قوچان نژاد  بازيکن هيرنفين به ترتيب نهم و دهم ش��دند. 
سون هيونگ مين  ملي پوش کره جنوبي و بازيکن تاتنهام در اين 
فهرست نفر اول است و آرون موي استراليايي بازيکن تيم هادرز 
فيلد انگلستان نيز نفر دوم. اين نشريه همچنين به معرفي برترين 
لژيونرهاي فوتبال آسيا طي 2۰ سال گذشته پرداخته و نام علي 
دايي و علي کريمي در جمع هفت بازيکن برتر قاره قرار گرفته که 

در معتبرترين تيم  هاي فوتبال اروپا بازي کرده اند.

عملگرايي مطالبه مردم از نمايندگان
اوضاع فوتبال ايران روز به روز بدتر مي شود، تخلفات ابعاد جديدي پيدا مي کند 
و هيچ عزمي نيز براي مبارزه با اين تخلفات وجود ندارد. اين در حالي است که 
پس از رسانه اي شدن حواشي جديد افراد مختلفي از جمله نمايندگان مردم 
در بهارستان نسبت به آن واکنش نشان مي دهند، اما اين واکنش ها تنها در 
حد حرف و مصاحبه با رسانه ها باقي مي ماند و متأسفانه تغييري در شرايط 

موجود ايجاد نمي کند!
سال هاست که اوضاع نابه سامان فوتبال داد همه را درآورده است. مردم هم 
خواهان رسيدگي به تخلفات فوتبال هستند، اما تاکنون اقدام مثبتي را در 
جهت شفاف سازي و روشن شدن ابهامات پرشمار اين رشته پرطرفدار شاهد 
نبوده ايم. از طرفي فدراس��يون فوتبال و کميته اخالق نيز هرازچندگاهي 
براي فرار از انتقادها و براي اينکه نشان دهند حواس شان به همه چيز است 
در خصوص برخي مسائل پيش پا افتاده موضع گيري مي کنند و شايد يکي، 
دو نفري نيز به کميته اخالق احضار شوند، اما باز هم پرونده موضوعات مهم 
مسکوت مي ماند. ساده گذشتن از کنار پرونده تخلفات فراوان و بي قانوني هاي 
تمام نشدني فوتبال کشورمان را به روزي انداخته که ديگر اصاًل از شنيدن 
اخبار زد و بندهاي سنگين مالي در قراردادهاي مختلف تعجب نمي کنيم. 
همين ديروز خبر رد و بدل شدن چندهزار دالر ناقابل بين بازيکن خارجي 
و يکي از مسئوالن باش��گاه هاي ليگ برتري را يکي از خبرگزاري ها منتشر 
کرد، بدون اينکه آب از آب تکان بخورد. به همين دليل است که از خواندن 
مصاحبه هاي اعتراضي نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بيشتر از آنکه 
خوشحال شويم، تعجب مي کنيم. در سال هايي که فوتبالمان حرفه اي شده، 
تعداد تخلفات اين رشته نيز به شدت افزايش يافته و هر روز شيوه هاي جديدي 
از اين تخلفات رو مي شوند. به رغم اينکه بسياري تالش مي کنند تا فوتبال را 
عاري از هرگونه تخلف و فساد نشان دهند، اما خودشان بهتر از هر کس ديگري 
مي دانند ناپاکي ها فوتبال ايران را احاطه کرده اند و بسياري هم براي بقا در اين 
عرصه به اين ناپاکي ها تن داده اند. در چنين شرايطي انتظار مي رود مجلسي ها 
جدي تر از هميشه پا به ميدان بگذارند و در مقابل اين ناپاکي ها قدعلم کنند. در 
چند سال اخير نمايندگان ملت تالش زيادي براي جمع آوري پرونده موسوم 
به فساد در فوتبال کرده اند و به گفته خود آنها پرونده اي قطور از تخلفات رخ 
داده در خارج و داخل مستطيل سبز ايران جمع آوري شده است. با وجود اين 
ماحصل اين تالش ها هنوز اعالم نشده و به همين دليل است که عموم مردم 

همچنان منتظر به ثمر نشستن اين پرونده هستند. 
گذشت زمان نه تنها دردي از دردهاي فوتبالمان را دوا نمي کند که اوضاع 
هر روز هم بدتر مي شود. بحث قرارداد پرحرف و حديث با آديداس آن هم 
در شرايطي که تيم ملي بازي هاي س��ختي در جام جهاني پيش رو دارد، 
تازه ترين حاشيه اي اس��ت که س��روصداي زيادي به پا کرده و حتي وزير 
ورزش را نيز به مجلس شوراي اسالمي کشانده است. قطعاً اهميت موضوع 
باعث احضار وزير ش��ده و انتظار مي رود نمايندگان از کنار آن به سادگي 
عبور نکنند. سؤال از مسعود سلطاني فر فرصت خوبي است تا نمايندگان 
قرارداد شبهه دار فدراس��يون با برند خارجي را موشکافانه بررسي کنند و 
از وزير ورزش نيز توضيحات قانع کنن��ده اي بخواهند. منتخبان مردم در 
بهارستان بايد با عزمي جدي پيگير اين تخلف و البته تخلفات ديگر باشند. به 
غير از سؤال از وزير، ارائه طرح هايي براي جلوگيري از بروز تخلفات و بستن 
راه بر قانون گريزان راه حل ديگري است که تنها از عهده نمايندگان مردم 
برمي آيد. پيگيري اين طرح ها مي تواند به تصويب قوانين بازدارنده به ويژه 
در بحث هزينه ها، عقد قراردادها و همکاري با شرکت هاي اسپانسري منجر 
شود. تا زماني که به شکلي قانوني و با عزمي راسخ با خاطيان و مفاسد فوتبال 
برخورد نشود، نبايد انتظار داشت با چند مصاحبه و حتي نطق هاي پيش 
از دستور تغييري در شرايط حاکم بر فوتبال ايجاد شود. دست روي دست 
گذاشتن هاي مسئوالن در رسيدگي به ناپاکي ها، فوتبال ايران را به ورطه 
انحطاط مي کشاند و اين رشته  ورزشي با گردش مالي سرسام آور کماکان 

بدون بازده به کارش ادامه مي دهد. 

يک ماه ديگر برمي گردم
نيمار، ستاره برزيلي پاري سن ژرمن اميدوار است که بتواند يک ماه ديگر به 
تمرينات بازگردد و براي جام جهاني آماده شود: »نمي توانم به صورت دقيق 
پيش بيني کنم که چه زماني به ميادين باز مي گردم. همه چيز به روند پيشرفت 
ريکاوري بستگي دارد. زمان کافي براي بازگشت به جام جهاني و آماده شدن 
را دارم. مصدوم بودن خوب نيست، ولي به خوبي استراحت کرده ام که آماده 
باشم. شک و شبهه هايي وجود دارد، اين اولين جراحي من بود که طبيعي 
است. رؤياي من يعني جام جهاني، نزديک تر از هميشه است. سال   ها منتظر 

اين فرصت بوده ام.«

دفاع والورده از سيستم چرخشي
ارنستو والورده، سرمربي بارسلونا از سيستم چرخشي خود پس از تساوي 2- 2 
مقابل سلتاويگو دفاع کرد: »اينکه تغييراتي داشتيم، حقيقت دارد. بازيکناني 
هستند که در بازي هاي زيادي حضور داشته اند و من فکر کردم تصميم ايجاد 
تغييرات کار درستي است. ايجاد تغييرات ريسک اس��ت، ولي در کوپا هم 
تغييراتي داشتيم. به نظرم به خوبي براي اين بازي ظاهر شديم. بايد خودمان 

را براي بازي شنبه آماده کنيم و با قدرت در زمين ظاهر شويم.«

براي رسيدن به سيتي ديوانه وار خرج نمي کنيم
منچستريونايتد قهرماني در ليگ برتر را از دست داد، اما در پنج بازي باقي  
مانده تالش مي کند تا رتبه دوم جدول رده بندي ليگ برتر را براي خود تثبيت 
کند. البته شاگردان آقاي خاص اين فرصت را دارند تا با غلبه بر تاتنهام و سپس 
پيروزي در بازي با چلسي و ساوتهمپتون قهرمان جام حذفي انگليس شوند. 
خوزه مورينيو اما قصد ندارد براي رسيدن به سيتي ديوانه وار پول خرج کند: 
»قرار نيست که بيش از حد توانمان پول خرج کنيم. ما مي خواهيم فاصله با 
منچسترسيتي را کم کنيم، ولي براي اين کار نمي خواهيم ديوانه وار پول خرج 
کنيم. مي خواهيم کمي ترکيب تيم مان را بهبود ببخشيم. اين همان چيزي 

است که به دنبال آن هستيم.«
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  چـهـره ها 

88498432سرویس ورزشي

به خاطر پول نشان ملي  يوز  را حذف کردند
 حذف تصوي��ر يوزپلنگ ايران��ي از روي 
پيراهن تي��م ملي فوتب��ال واکنش هاي 
زيادي را به همراه داشته است، از جمله اين 
واکنش ها مي توان به صحبت هاي محمد 
درويش، مديرکل سابق دفتر مشارکت هاي 
مردمي سازمان محيط زيست اشاره کرد. او 
مي گويد: »متأسفانه حتي باالترين مقام سازمان محيط زيست هم 
حمايت از يوز را موضوعي فرعي و جزئي مي داند و اعتقاد دارد که کار 
يوزپلنگ تمام است و هزينه کردن براي آن هيچ ارزشي ندارد. وقتي 
چنين اعتقادي وجود دارد، طبيعي است که فدراسيون هم به خاطر 
چند ريال باال و پايين نشان ملي را به راحتي از روي پيراهن ها حذف 
کند، در حالي که اگر با اسپانسر شرط مي کردند که تصوير يوز حتماً 

بايد وجود داشته باشد آنها قبول می کردند.«

سعيد احمدیان

شيوا نوروزي

هديه ليورپول براي زلزله زدگان کرمانشاه
 با اينکه مسئوالن و سلبريتي هاي هنري ديگر سراغي از مردم زلزله زده 
کرمانش��اه نمي گيرند، اما مه��دي مهدوي کيا ت��الش مي کند تا يک 
بازي خيرخواهانه را در اين منطقه تدارک ببيند.اين چهره ش��ناخته 
ش��ده فوتبال ايران قصد دارد به زودي ديداري خيرخواهانه با حضور 
تيم آکادمي کيا و 3۰۰ نوجوان ديگر برگ��زار کند. بخش امور خيريه 
باشگاه ليورپول طبق روال هر س��ال پيراهن هاي باقي مانده فصل را 
به ديدارهاي خيرخواهانه اختصاص مي دهد و اين بار بخش��ي از اين 
پيراهن ها به زلزله زدگان کرمانشاهي و بازي خيريه پيش رو اختصاص 

يافته است. 

محمدحسين جعفري

  مديرعامل سابق تراکتورسازي

پيراهن  تيم ملي  وزير را به مجلس کشاند
نماينده مجلس: چرا ايران نبايد در اندازه يک کشور آفريقايي شيک باشد

 100 ميليون به داور داديم که نبازيم!
 مدت هاس��ت که بح��ث تباني، رش��وه و 
سحر و جادوگري در فوتبال ايران مطرح 
است،  اما تاکنون هيچ فوتباليستي به طور 
واضح و روش��ن از اي��ن اقدامات صحبت 
نکرده بود. بهروز رهبري فر، مدافع سابق 
پرسپوليس، پاس و اس��تيل آذين پس از 
سال ها خداحافظي از مستطيل سبز حاال صراحتاً اين مسائل را بازگو 
مي کند:»در استيل آذين همه نوع کار غيراخالقي انجام داده ايم. مثاًل 
به گلر شموشک پول داديم که برخالف جهت شوت ما حرکت کند 
يا بازيکن تراکتورس��ازي را خريديم تا در دقيقه 1۰ اخراج شود. به 
تدارکات تيم مي گفتيم در چهار گوشه زمين دعا چال کند يا براي 
يک بازي 1۰۰ ميليون به داور داديم که نبازيم، ولي باختيم چون 

خودمان را زمين نزديم تا برايمان پنالتي بگيرد.«

دنيا حيدري
    گزارش

بايد شرايط و محدوديت ها را درك کردخادم برنمي گشت کارها عقب مي ماند
برگزاري دومين بازي دوستانه تيم هاي ملي فوتسال بانوان ايران و اوکراين با حاشيه هاي جانبي 
زيادي همراه بود. در حالي که قرار بود اين بازي بدون تماشاگر برگزار شود، مأموران 
حراست محل برپايي مسابقه حتي به خبرنگاران هم اجازه حضور در سالن بازي را 
ندادند. اين اتفاق در حالي رخ داد که علي کفاشيان، سرپرست کميته فوتسال در ميان 
بهت و حيرت همگان وارد سالن شد، هرچند خيلي زود آنجا را ترک کرد، اما همين 
مسئله باعث بروز حاشيه هاي جديدي شد. نکته جالب توجه اينکه معاون ورزش بانوان 
وزارت ورزش جلوگيري از ورود خبرنگاران را خواست کادر فني تيم ملي ايران 
عنوان کرد، حرف هايي که شهرزاد مظفر، سرمربي 
تيم ملي به شدت آن را رد مي کند. مظفر مي گويد: 
»اتخاذ چنين تصميم هايي با من نيست و اصاًل 
تصرفي روي اين مس��ائل ندارم. مسلماً اگر دست 
من بود، دلم مي خواست که خبرها منعکس شود. 
متأس��فم که خبرنگاران نبودند. البته بايد شرايط را 
درک کرد، چون تيم مقابل ما بدون حجاب بازي مي  کرد 
و به صورت طبيعي يکسري محدوديت ها به وجود مي آمد و اتفاقي هم 

که روز سه شنبه رخ داد فقط به خاطر يکسري ناهماهنگي ها بود.«

فريدون حسن
   منهای فوتبال 

بازگشت رسول خادم به فدراسيون کشتي  آرامش را به ورزش اول ايران بازگردانده 
است، هرچند که مشکالت هنوز پابرجاست، اما جامعه کشتي حاال با حضور 
دوباره خادم دلگرم تر از قبل به کارش��ان ادامه مي دهند. يکي از دغدغه هاي 
اصلي در روزهايي که خادم فدراس��يون را ترک کرده بود، مسئله کادر فني 
تيم هاي کشتي آزاد و فرنگي بود، مسئله اي که بني تميم، نايب رئيس فدراسيون 
در خصوص آن مي گويد: »با بازگشت خادم همه چيز به روال گذشته 
برگشته است. او تا مسابقات جهاني سرمربي تيم کشورمان است و در 
مورد تيم ملي کشتي فرهنگي هم اوضاع همين گونه است. اشکاني 
و کادر فني تيم قطعاً تا مسابقات جهاني سر کار خود هستند. در 
اين برهه تغيير سرمربي اصالً کار درستي نيست، البته ايراداتي 
وجود دارد که بايد به موقع نسبت به برطرف کردن آنها اقدام 
کنيم.«  نايب رئيس فدراسيون کشتي با اشاره به اينکه بازگشت 
خادم باعث جلو افتادن کارها شده است، ادامه مي دهد: »اگر کس 
ديگري جانشين خادم مي شد، زمان زيادي براي هماهنگ شدن نياز داشت و 
فرصت هاي زيادي از دست مي رفت، آن هم در حالي که ما بازي هاي آسيايي و 

رقابت هاي جهاني مجارستان را در پيش داريم.«

رقابت هاي ليگ جهاني واليبال نشسته از صبح امروز به ميزباني تبريز 
آغاز مي شود. در اين رقابت ها تيم هاي ايران، اوکراين، آلمان، روسيه، 
امريکا و بوسني حضور دارند که از امروز تا چهارم ارديبهشت ماه با هم 
رقابت مي کنند. مراسم افتتاحيه اين مسابقات از ساعت 17 امروز آغاز 
مي شود و تيم ملي ايران در اولين بازي خود از ساعت 1۸:3۰ به مصاف 
روسيه مي رود. ملي پوشان کشورمان عصر جمعه در دومين مسابقه 

مقابل بوسني قرار مي گيرند. سومين بازي ايران روز شنبه برابر اوکراين 
برگزار مي شود. آلمان چهارمين حريف ايران است که روز يک شنبه 
برابر ملي پوشان کشورمان صف آرايي مي کند و در نهايت نيز امريکا 
به  عنوان آخرين حريف روز دوش��نبه مقابل ايران به ميدان مي رود. 
رقابت هاي تعيين تيم هاي اول تا شش��م هم روز سه ش��نبه چهارم 

ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

سنگ نوردان براي جهاني آماده مي شوند
 اردوي ملي پوشان سنگ نوردي س��رعت ايران به منظور شرکت 
در جام جهاني روسيه در مسکو آغاز ش��د. در اين اردو ملی پوشان 
ايران؛ رضا عليپور، احسان اس��رار و  محمدرضا احتشام نيا حضور 
دارند. مسابقات جام جهاني س��نگ  نوردي طي روزهاي اول و دوم 
ارديبهشت ماه در دو ماده بولدر و سرعت در مسکو برگزار مي شود.«

همه بايد در انتخابي شرکت کنند
 اولين مرحله رقابت هاي انتخابي تيم هاي ملي کشتي فرنگي صبح امروز 
در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي شود. محمد دليران، مدير 
سابق تيم هاي ملي در اين خصوص مي گويد: »قطعاً هر کشتي گيري 
که مي خواهد در بازي هاي آسيايي و مسابقات جهاني به ميدان برود 

بايد حتماً در مسابقات مرحله اول و نهايي شرکت کند.«

آزادکاران فرصت را از دست ندهند
 محمدحسين محبي، عضو شوراي فني تيم هاي ملي کشتي آزاد به 
مدعيان حضور در تيم ملي اعالم کرد که نبايد فرصت ارزشمند حضور در 
مرحله اول انتخابي تيم ملي را که امروز برگزار مي شود، از دست بدهند. 
محبي گفت: » غيبت بدون هماهنگي و توجيه فني پذيرفتني نيست و  

به معني از دست دادن اين فرصت براي رسيدن به تيم ملي است.«
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