
ب�ا توج���ه ب�ه 
سعید احمدیان

    گزارش
س���وءمدیریت 
مدیران استقالل، 
در حالی طلب 30 هزار دالري پروپيچ به 400 هزار دالر 
رسيده که مسئوالن متخلف در این پرونده به جاي 
دادگاهي ش�دن، حتي بازخواس�ت هم نمی شوند.

روزهاي س��خت مديران اس��تقالل در ساختمان 
آبي باش��گاه در س��عادت آباد تهران، روزهايي كه 
تصور مي ش��د بعد از گرفتن عكس ي��ادگاري با 
استراماچوني به عنوان سرمربي جديد استقالل، به 
پايان برسد، اما انگار مشكالت آبي ها تمامي ندارد. 
اگر يك روز براي پيدا كردن جانشين وينفرد شفر 
رزومه هاي مربيان بيكار اروپايي را با توجه به بودجه 
محدودشان زير و رو مي كردند، امروز هم پرونده 
شكايت بازيكنان خارجي استقالل، دردسر ديگري 
براي آبي ها درست كرده است، طوري كه اين روزها 
فكر و ذكرشان شده پروپيچ مهاجم كروات سابق 
استقالل كه حاال ماجراي شكايتش به فيفا و گرفتن 
طلبش سبب شده تا آبي پوشان در آستانه حذف 
از ليگ قهرمانان، كسر امتياز و بسته شدن نقل و 
انتقاالت قرار بگيرند، پرونده اي كه كابوس فتحي و 

اعضاي هيئت مديره استقالل شده است. 
  30 هزار دالر شد 400 هزار دالر!

سه سال پيش وقتي در ابتداي ليگ پانزدهم، بهرام 
افشارزاده مديرعامل وقت استقالل از يك مهاجم 
موبلند آلبانيايي به عنوان مهاجم جديد اين تيم 
رونمايي كرد، خيلي ها منتظر شروع ليگ بودند 
تا ببينند مهاجمي كه پرويز مظلومي س��رمربي 

وقت آبی پوش��ان براي خط حمله اش پسنديده، 
چه عملكردی خواهد داشت. عملكرد پروپيچ اما 
در ليگ پانزدهم فاجعه بود، طوري كه براي فصل 
بعد عليرضا منصوريان كه جاي مظلومي را گرفته 
بود، پروپيچ را در ليست خروجي باشگاه قرار داد تا 
پرونده اين بازيكن كروات خيلي زود براي آبي ها 
بسته شود، مهاجمي كه بيشتر مسابقات را از روي 

نيمكت تماشا كرد.
اين پاي��ان ماجرا نب��ود و خروج پروپيچ از ليس��ت 
استقالل بدون اينكه توافقي براي فسخ قرارداد دو 
ساله اش صورت گيرد، سبب شد اين بازيكن مانند 
بسياری از خارجي هاي ديگر راه شكايت به فيفا را 
پيش بگيرد و اين در شرايطي بود كه مهاجم آلبانيايي 
حاضر بود با دريافت طلب 30 هزار دالری اش پرونده 
را مختومه كند. ب��ا اين حال بي توجه��ي مديران 
وقت استقالل مانند بهرام افشارزاده و در ادامه رضا 
افتخاري به اخطارهاي فيفا سبب شد طلب 30 هزار 
دالري، امروز 13 برابر شود و استقالل با توجه به نامه 

فيفا بايد 400 هزار دالر بپردازد!
با وجود سوءمديريت هاي صورت گرفته در پرونده 
پروپيچ، اما هر كدام از مديران وقت استقالل كه 
در اين پرونده و رس��يدن آن ب��ه چنين جريمه 
هنگفتي سهم داشته اند در حال رفع مسئوليت 
از خودشان هستند. بهرام افشارزاده كه در زمان 
مديرعاملي او پاي پروپيچ به اس��تقالل باز شد، 
مدعي شده كه در حس��اب باشگاه 30 هزار دالر 
كه آن زمان معادل 120 ميليون تومان بود، نبوده 
است كه بخواهند طلب پروپيچ را پرداخت كنند! 

توجيهي كه به نظر می رسد بيشتر يك فرافكني 
و رفع مسئوليت باشد.

  درخواست کمک از وزارت امور خارجه
يك ش��نبه بود كه هش��دار يكي از اعضاي هيئت 
مديره استقالل زنگ خطر را در پرونده پروپيچ به 
صدا درآورد. كامران منزوي كه با يكي از بخش های 
خبري صحبت می كرد، در اين باره گفت: »شرايط 
حساس و خطر محروميت بيخ گوش استقالل است. 
فيفا برای پرداخت مطالبات پروپيچ ضرب االجل 
تعيين ك��رده، انتظار ما از مس��ئوالن وزارت امور 
خارجه اين اس��ت كه به اين تي��م كمك كنند.« 
استقالل با توجه به حضور پنج ملي پوش خود در 
جام جهاني، طلبی يك ميليون دالري از فيفا دارد 
كه به دليل تحريم ها نتوانسته آن را وصول كند. اين 
مشكل سبب شده باشگاه استقالل از وزارت امور 
خارجه و فدراسيون فوتبال بخواهد تا پيگير طلب 

يك ميليون دالری آبی ها از فيفا شوند.
درخواست باشگاه استقالل با پاسخ مثبت وزارت 
ام��ور خارجه روبه رو ش��ده و اي��ن وزارتخانه در 
پاسخ به نامه باش��گاه اس��تقالل اعالم آمادگی 
كرده كه به اين باش��گاه در جهت رفع مشكالت 
بين المللی اش كمك خواهد كرد. س��يدعباس 
موسوی، س��خنگوی وزارت امور خارجه هم در 
يكی از بخش های خبری در اين باره عنوان كرد: 
»وزارت امور خارجه همه امكانات و تالشش را به 
كار می گيرد تا به باشگاه ها و افرادی كه به دليل 
تحريم های ظالمانه نمی توانند نقل و انتقال مالی 
انجام دهن��د از راه های حقوق��ی و ديپلماتيك 

كمك كند.« با وجود رايزنی های صورت گرفته، 
اس��تقالل وقت زيادي ندارد و فرصت زيادی تا 
پايان مهلت 15 روزه فيفا به استقالل باقی نمانده 
است. در صورت عدم پرداخت اين جريمه، فيفا 
باشگاه استقالل را به كسر 6 امتياز، محروميت از 
دو پنجره نقل و انتقاالت و ... محكوم خواهد كرد 
و با اين شرايط استقاللی ها ليگ قهرمانان آسيا را 

هم از دست خواهند داد.
  مدیران متخلف فوتبال دادگاهي شوند

در چنين ش��رايطي مهم ترين مسئله ای كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد، نقش مديران وقت استقالل 
در رس��يدن پرونده ش��كايت پروپيچ به چنين 
مرحله ای است. مديراني كه با تصميماتشان يك 
جريمه 30 هزار دالري را تبديل به 400 هزار دالر 
كردند و حاال بدون اينكه مورد سؤال و بازخواست 
قرار گيرند، به دنبال توجيه آن هس��تند. بديهي 
اس��ت با توجه به ضرر هنگفتي كه مديران وقت 
اس��تقالل در پرونده پروپيچ روی دست باشگاه 
گذاشته اند، وزارت ورزش، دستگاه های قضايي 
و بازرس��ي بايد ب��ه تخلفاتي ك��ه در اين زمينه 
صورت گرفته ورود كنند و با دادگاهي كردن اين 
مديران، اجازه تكرار چنين اتفاقاتي را كه تنها به 
خارج ش��دن ارز و حيف وميل بيت المال منتهي 
می شود، ندهند. به نظر می رسد ناديده گرفتن و 
عدم حساسيت نسبت به ريخت و پاش مديران 
فوتبالي از بيت المال بدون اينكه نظارتي صورت 
بگيرد، يكي از داليل اصل��ي بی توجهی مديران 

فوتبال به حيف وميل بيت المال است.
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کرواسي، آلمان، ایتاليا، یونان یا آرژانتين
تمام دنيا در صف نيمکت پرسپوليس!

قهرمان ليگ برتر ای�ن روزها تا دلتان بخواه�د گزینه براي قبول 
س�رمربيگري دارد. گزینه هایی که از فرط بيکاري مدت هاس�ت 
خانه نش�ين هس�تند، اما حاال به دليل حضور مس�ئوالن باشگاه 
پرسپوليس در ترکيه دالل هایشان را براي عقد قرارداد فرستاده اند! 
حتماً از سوابق درخشان قراردادهای قبلي ما مطلع هستند و خوب می دانند 
كه می توانند از سوءمديريت، ناكارآمدي و ندانم كاری مديران فوتبال ايران 

تمام مدت بيكاری شان را جبران كنند.
موضوع جالب ديگري در اين ميان وجود دارد كه در هياهوي رفت و آمدها 

و به ميان آمدن اسامي زياد گم شده و آن اينكه چرا تركيه؟!
 استقاللی ها در تركيه با استراماچوني قرارداد بستند و پرسپوليس هم با 
سرمربي بعدی خود اگر خارجي باشد در تركيه قرارداد می بندد. اين سؤالی 
است كه اين روزها ذهن همه را به خود مشغول كرده كه البته فوتبالي ها 

خود را مكلف به پاسخگويي آن نمی دانند.
به هر حال گزينه های سرمربيگري پرس��پوليس به خط شدند و در نهايت 
از حجم عظيم مربيان بيكار اروپايي كار به شش نام رسيد؛ الكساندر نوری، 
ده بياسي، كالدرون، كاررا، چاچيچ و تاكيس نام هايی هستند كه به احتمال 
زياد يكي از آنها روي نيمكت سرخ ها خواهد نشست. شنيده ها تا آخرين لحظه 
حكايت از معرفي سرمربي جديد اين تيم تا شب گذشته داشت، هرچند كه 
بعيد به نظر می رسد در اين آشفته بازار و فعاليت عجيب و غريب دالل ها اطراف 

مسئوالن پرسپوليس به اين زودي اين پروسه به نتيجه برسد.
  شانس باالي مرد کروات

چاچيچ يكی از گزينه های پر شانس پرسپوليسی هاست. او به  جمع بندی های 
خوبی رس��يده و حاضر ش��ده با رق��م پايين تری نس��بت به مبل��غ اوليه، 
هدايت پرسپوليس را برعهده بگيرد. او همچنين از برخی از مربيان كروات 
ش��اغل در ايران در خصوص وضعيت فوتبال در كش��ورمان و پرسپوليس 
اطالعاتی كسب كرده و با توجه به تماس تلفنی كه با مسئوالن  حاضر در تركيه 

انجام داده، شانس بااليی برای هدايت پرسپوليس در فصل آينده دارد. 
  صحبت با ده بياسي

در اين ميان اما برخي خبرگزاری های ايتاليا از صحبت مسئوالن پرسپوليس 
با جيانی ده بياسی س��رمربی ايتاليايی خبر می دهند. او كه در يورو 2016 
روی نيمكت تيم ملی آلبانی نشسته بود، در استانبول مذاكره ای با نماينده 
باشگاه پرسپوليس داشته است. البته ايتاليايی ها از موفق بودن يا نبودن اين 
مذاكرات اطالعی نداده اند، ولی عنوان كرده اند كه باشگاه پرسپوليس قرار 
است مذاكراتی را با ديگر مربيان ايتاليايی نيز انجام دهد و در نهايت تصميم 

خود را برای اعالم سرمربی جديد بگيرد.
  کالدرون، نوري و تاکيس در صف

هرچند كه به نظر می رسد پرسپوليسی ها بيشتر روي گزينه های كروات 
و ايتاليايي زوم كرده اند، اما به هرحال گزينه هايی چون الكساندر نوري و 
كالدرون آرژانتيني نيز وجود دارند. البته در اين بين شانس نوري به دليل 
آنچه عدم شناخت از فوتبال ايران عنوان می شود كم است، اما كالدرون كه 
سال ها در تيم های حاشيه خليج فارس فعاليت كرده شرايط خاص خود را 
دارد  و شايد او پس از موفقيت هايی كه در الهالل به دست آورده، حاال اين 
شانس را داشته باشد تا در يكی از پرهوادارترين تيم های آسيا كار خود را 
ادامه دهد. تاكيس يونانی نيز ديروز به پرسپوليس نزديك شد، مردی كه در 

يونان به مربی قهرمان معروف است.
  برانکو دست بردار نيست

اما بشنويد از برانكو ايوانكوويچ، س��رمربي سابق سرخ ها كه ظاهراً آنطور كه 
تصورش را می  كرديم، حرفه ای  برخورد نمی كند و جنتلمن هم نيست. برانكو 
كه به رغم داشتن قرارداد با پرسپوليس به صورت غيرحرفه ای  و غيراخالقی با 
االهلي عربستان مذاكره كرده بود، اين روزها بيشتر از آنكه به فكر آماده سازی 
تيم جديدش باشد به فكر مصاحبه با پرسپوليس و فرافكني در خصوص اين 
باشگاه است. در اينكه مسئوالن باشگاه پرسپوليس در حفظ مربي موفقشان 
كوتاهي كردند هيچ شكي نيست، اما اين اتفاقی است كه افتاده و غيرقابل 
جبران اس��ت، ولي در اين ميان از برانكو كه خود را حرفه ای  می داند انتظار 
می رود همانطور كه خود عنوان كرد كه داستانش در ايران و پرسپوليس تمام 
شده ديگر در خصوص تيم سابقش حرف نزند و به كارش در عربستان برسد.

برانك��و در گفت وگويی مفصل ب��ا روزنام��ه الرياضيه عربس��تان باز هم 
پرسپوليسي ها را متهم به كم كاری كرده و گفته است: »اينكه پرسپوليس 
چه می كند يا اعتراض آنها ارتباطی به من ندارد. گفته اند كه به فيفا شكايت 
می كنند در حالی كه اتفاق رسمی بين من و االهلی روی نداده و چيزی به 
دست آنها نرسيده اس��ت. هرچه تا امروز روی داده تنها در حد حرف بوده 
است. من يك مربی آزاد هستم، آنها را ترک كردم چون به بعضی از بخش ها 

و شروط  قرارداد من احترام نگذاشتند.«

حاشيه اي بر طلب 30 هزار دالري پروپيچ بازیکن سابق استقالل که تبدیل به یک طلب 400هزار دالري شده است

مديران دالرسوز فوتبال حتی توبيخ هم نمی شوند!
 غفلت از فرهنگ سازي 

در برخورد با متخلفان فوتبال 
تا ش��روع ليگ برتر فوتبال يك ماه زمان باقی مانده و برطرف كردن 
خألها و مش��كالت گذش��ته كمترين انتظاری اس��ت كه ميليون ها 
هوادار ايرانی از وزارت ورزش و فدراس��يون فوتبال دارند. با اين حال 
از اظهارنظرهای عجيبی كه اين روزها مطرح می ش��ود پرواضح است 
كه برنامه ای  برای جمع كردن حواش��ی و تزري��ق امنيت و آرامش به 

استاديوم های فوتبال وجود ندارد.
اخيراً وزير ورزش جلس��ه ای  با رئيس پليس پايتخ��ت برگزار كرده به 
اين اميد كه در فصل آتی تا حد زيادی از ش��دت حواشی روی سكوها 
كاسته شود. سلطانی فر در بخش هايی از صحبت هايش به افراد شرور 
و سابقه داری اش��اره كرده كه به قول خودش هيچ ارتباطی با ورزش و 
فوتبال ندارند و اصاًل نبايد در ورزشگاه ها حضور داشته باشند. آقای وزير 
اين خبر را نيز رسانه ای  كرده كه از اين پس با كمك قوه قضائيه و پليس 

به هواداران سابقه دار اجازه ورود به ورزشگاه داده نمی شود! 
همانقدر كه شنيدن چنين اظهارنظرهايی عجيب است، اجرايی كردن 
آنها نيز عجيب و البته سخت به نظر می رسد. بايد به وزير ورزش يادآوری 
كرد كه درگيری های شديد در هفته های پايانی ليگ يك بار ديگر ثابت 
كرد كه تعداد هواداران خشمگين به شدت رو به افزايش است و ديگر 
بحث چند ليدر و چند نفر مطرح نيس��ت. ضمن اينكه حواشی به يك 
ورزشگاه ختم نمی شود و اتفاقات حاشيه ای  و درگيری ها در بسياری از 

شهرها و ورزشگاه ها وجود دارد. 
هفته ها از حوادث تكان دهنده آزادی، فوالدشهر و يادگار می گذرد، اما 
نه متخلفان معرفی ش��ده اند و نه برخوردی با آنها صورت گرفته است. 
اين تعلل ها و همچنين اينگونه اظهارنظرهای عوام فريبانه حاكی از آن 
است كه آقايان به تاكتيك فرار رو به جلو روی آورده اند و سعی دارند با 
وسط كش��يدن پای قوه قضائيه و پليس از پذيرش مسئوليت و تقصير 
شانه خالی كنند. البته برای رسيدن به هدف بايد همه نهادها وظايفشان 
را تمام و كمال انجام دهند و هيچ نه��ادی نمی تواند وظايف ديگری را 
به گردن بگيرد. در بحث درگيری های فوتبال مسئوليت فرهنگ سازی 
روی سكوها برعهده فدراسيون و وزارت ورزش است. بدون شك نه قوه 
قضائيه و نه پليس هيچ كدام نمی توانند كم كاری های گسترده در اين 
زمينه را جبران كنند. اينكه وزير ورزش می داند عده ای  معلوم الحال و 
سابقه دار در ورزشگاه ها حضور دارند و تاكنون اقدامی در اين زمينه انجام 
نشده هم ابهام های زيادی دارد، اما فراموش نكنيم كه همين افراد در 
فوتبال ايران فعاليت های گسترده ای دارند و دائماً اطراف تيم ها هستند. 
قدرت برخی از آنها به قدری زياد اس��ت كه بازيك��ن و مربی جابه جا و 
روی تصميمات مديريتی اعمال نظر می كنند. ضمن اينكه هر باشگاه 
با داشتن كانون هواداران مدعی است كه نظارت دقيقی روی ليدرها و 
سكوها دارد. در حالی كه در بازی های حساس كاماًل مشخص است كه 
آقايان ليدر سابقه دار هر طور كه می خواهند سكوها را هدايت می كنند 

و هر شعاری كه صالح بدانند تماشاگران همان را سر می دهند!
حاال بعد از گذشت نزديك به دو دهه از عمر ليگ برتر به جای آنكه به 
سمت حرفه ای  ش��دن حركت كنيم هنوز اندر خم كنترل تماشاگران 
مانده ايم. در اين سال ها هم وزارت ورزش و هم فدراسيون همواره دم 
از فرهنگ سازی و برنامه های فرهنگی زده اند، اما نتيجه چيز ديگری را 
نشان می دهد. تعداد مصدومان مسابقات فوتبال و خسارت ها، حاكی 
از اين است كه مس��ئوالن به جای فرهنگ س��ازی تمام حواسشان به 
مصاحبه و فرافكنی بوده، وگرنه االن وزير ورزش به جای آنكه به مسائل 
كالن ورزش رس��يدگی كند نگران ورود افراد سابقه دار به ورزشگاه ها 
نبود. سال هاست كه كسی حواسش به حواشی و اتفاقات غيرفوتبالی اين 
رشته نيست. با اين حال جلوی ضرر را از هر جا بگيريم، منفعت است؛ 
يك بار برای هميشه بايد نقش كانون هواداران و باشگاه ها مشخص شود 
تا درآينده كس��ی نتواند از زير بار مسئوليت ش��انه خالی كند. در اين 
صورت هر كسی از جمله مديران باشگاه ها، سازمان ليگ، فدراسيون و 
وزارت مجبور می شود به كم كاری هايش اعتراف كند و در انتظار جريمه 

و مجازات بی كفايتی اش باشد. 

شیوا نوروزی

بسته شدن پرونده آسيایي ها در کوپا آمه ریکا
قهرمان باخت و به تيم کی روش خورد!

بازی های روز سوم و پايانی گروه C كوپا آمه ريكا 2019  بامداد سه شنبه 
برگزار ش��د و اروگوئه با پيروزی يك بر صفر مقابل ش��يلی قهرمان دو 
دوره گذشته مسابقات موفق شد با 7 امتياز صدرنشين اين گروه شود 
و به عنوان تيم اول به مرحله يك چهارم نهايی راه پيدا كند. شيلی هم با 
وجود باخت در مقابل اروگوئه با 6 امتياز به عنوان تيم دوم راهی مرحله 
بعد شد تا در يك چهارم نهايي مقابل كلمبيا قرار بگيرد.  در ديگر بازی 
اين گروه اما ژاپن، دومين تيم آس��يايی مهم��ان رقابت ها در مصاف با 
اكوادور به تساوی يك – يك  دست يافت و با دو امتياز از سه بازی در رتبه 
سوم اين گروه قرار گرفت. ژاپنی ها حتی نتوانستند به عنوان يكی از دو 
تيم سوم برتر گروه های سه گانه جواز حضور در مرحله يك چهارم را به 
دست بياورند و با وجود اينكه با پاراگوئه تيم سوم گروه B هم امتياز بودند، 
به خاطر تفاضل گل كمتر از پاراگوئه از صعود به مرحله يك چهارم نهايی 
بازماندند. با حذف ژاپن، پرونده دو تيم آسيايی مهمان كوپا آمه ريكای 
امسال در مرحله گروهی بس��ته ش��د تا مرحله يك چهارم نهايی اين 

رقابت ها تنها شاهد حضور و رقابت تيم هايی از امريكای جنوبی باشد.

 شکايت از سياسي کاري انگليسي ها 
به رئيس فدراسيون جهاني تکواندو

رئيس كميته ملي المپيك كه با دعوت كميته بين المللی المپيك براي 
افتتاح ساختمان جديد IOC به زوريخ رفته است، در حاشيه اين سفر 
با رؤساي فدراس��يون های مختلف جهاني ديدار كرد. يكي از مهم ترين 
ديدارهاي رضا صالحي اميري، مذاكره با رئيس فدراسيون جهاني تكواندو 
بود، ديداري كه با توجه به سياس��ی كاری انگليس��ي ها در ندادن ويزا به 
برخي تكواندوكاران كشورمان مانند ميرهاشم حسيني براي حضور در 
رقابت های جهاني منچستر داراي اهميت بود. رئيس كميته ملي المپيك 
با اعالم شكايت ايران از رفتار سياسي انگليس در حوزه ورزش، خواستار 
عدم تكرار اين اتفاقات شد. چو در اين باره به صالحي اميري گفت: »حتی 
بنده با وزير ورزش انگلستان هم  صحبت كردم كه مشكلی پيش نيايد و 
همه ورزشكاران و كشورها ويزا بگيرند. به شخصه معتقدم يك ورزشكار به 

خاطر مشكالت اين چنينی نبايد امتياز از دست بدهد.«

آرژانتين در برزخ تاکتيک های اسکالونی
س��رمربيان تيم های بزرگ برای رس��يدن 
به موفقي��ت بايد يك اصل مه��م را مدنظر 
داشته باشند؛ بازيكنانتان را برای بازی فدای 
ايده هايتان نكنيد. به عبارتی آنچه در ذهن 
شماست و تجربه اش را داريد هميشه كاربرد 
ندارد. اين همان ش��رايطی اس��ت كه سال 
گذشته تيم ملی آرژانتين در جام جهانی آن 
را به شكلی فاجعه آميز تجربه كرد. خورخه 
س��امپائولی يكی از محبوب تري��ن مربيان 
منطقه به حساب می آيد، اما تاكتيك های او به مدافعان سريع و دروازه بانی كه 
پاهايش نيز مثل دست هايش خوب كار كنند بستگی داشت. تيم آرژانتين 
چنين بازيكنانی را در اختيار نداش��ت و آن فاجعه در روس��يه رقم خورد. 
فدراس��يون آرژانتين برای آنكه از دست سامپائولی خالص شود مجبور به 
پرداخت خسارتی بسيار سنگين شد، ولی دوباره همان اشتباهات گذشته را 
تكرار و با ليونل اسكالونی قراردادی بلندمدت امضا كرد. اسكالونی نيز در همان 
دام قبلی افتاده و سعی دارد استراتژی مورد نظرش را به هر شكل ممكن در 
آلبی سلسته پياده كند. باال بردن سرعت انتقال توپ در تيم و استفاده از دو بال 
و بازی در عرض، اما اجرای اين تاكتيك ها مشكالت زيادی را برای تيم ايجاد 
كرده و عملكرد ضعيف بهترين فوتباليست جهان در تيم كشورش نمونه ای  
از اين مشكالت است. بخشی از اين مشكالت در بازی دوستانه آرژانتين – 
ونزوئال مشخص شد، همان موقع سرمربی به اين نتيجه رسيد كه ليونل مسی 
با چنين تاكتيكی نمی تواند كارايی الزم را داشته باشد.  شكست مقابل كلمبيا 
و تساوی برابر پاراگوئه را بايد ثمره تفكرات سرمربی خواند. تفكراتی كه سودی 
برای آرژانتين نداشته است. ترس از حذف شدن، كوپا را برای آلبی سلسته 
بسيار سخت كرده تا جايی كه پيروزی بر قطر حكم صعود آنها را به عنوان تيم 
دوم امضا كرد. ادامه اين روند قطعاً به سود آرژانتين نخواهد بود. در يك چهارم 
نهايی بازی ها به مراتب سخت تر خواهد شد و ونزوئاليی كه به اين مرحله 
رسيده قطعاً به راحتی تسليم نخواهد شد. انتظار می رود اسكالونی تيمش 
را برای بازی جمعه با تاكتيكی محتاطانه راهی زمين كند، چراكه او خوب 

می داند ونزوئال در حمله تا چه اندازه خطرناک است.

تیم ویکری
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فريدون حسن

بهترين های جهان در قرق بلندقامتان ايرانی
ملی پوش��ان واليبال ايران جدول        والیبال
بهترين های جهان را همچنان در 
قرق خود دارند. هفته چهارم ليگ ملت های واليبال به پايان رسيده 
و شكست مقابل فرانسه صدرنشينی در جدول رده بندی را از ما 
گرفته است. با اين  حال عملكرد شاگردان كوالكوويچ در 12 بازی 
گذشته آنقدر درخشان بوده كه جزو بهترين ها قرار گرفته اند. امير 
غفور در بين مهاجمان نفر اول است. او كه يكی از تأثيرگذارترين 
بازيكنان ايران در ليگ ملت های 2019 بوده تا اينجای كار 182 
امتياز كسب كرده و 57 درصد حمالتش موفقيت آميز بوده 
اس��ت. به غير از او، س��عيد معروف نيز صدرنشين جدول 
پاسورهای ليگ است. كاپيتان تيم ملی كشورمان كماكان 
اميد اول تيم محسوب می ش��ود و فعاًل هم هيچ پاسوری 
نتوانسته مثل او موفق ظاهر ش��ود. محمد موسوی در بين 
مدافعان در رده دوم ق��رار دارد و حضرت پور و عبادی پور نيز 
رده های دوم و س��وم بهترين دريافت كننده ها را در اختيار 
دارند. در چنين شرايطی ملی پوش��ان واليبال ايران ديروز 
راهی كشور بلغارستان  ش��دند تا برای شروع هفته پنجم 
مسابقات و رويارويی با تيم های ميزبان، صربستان و امريكا 
آماده شوند. س��عيد معروف، سيدمحمد موسوی، ميالد 
عبادی پور، فره��اد قائم��ی، پوريا فياضی، امي��ر غفور، 
محمدجواد معنوی نژاد، علی شفيعی، مسعود غالمی، 
علی اصغر مجرد، جواد كريمی، پوريا يلی، محمدرضا 
مؤذن و محمدرضا حضرت پور فهرست 14نفره ايران 

را در بلغارستان تشكيل می دهند.

رسيدن به المپيک سخت اما شدنی است
اميد اول كاراته ايران        کارته
برای كسب سهميه 
المپيك رس��يدن به بازی های 2020 را س��خت 
توصيف كرد. حميده عباس��علی، ملی پوش كاراته 
كشورمان در رقابت های كاراته وان كانادا موفق شد 
مدال برنز اين مسابقات را از آن خود كند. عباسعلی 
نيز همانند ساير كاراته كاران تالش می كند تا برای 
حضور در المپيك سهميه بگيرد. بانوی كاراته كار 
كشورمان در گفت وگو با فارس در خصوص مشكالت 
و س��ختی های پيش رو گفت: »واقعيت ماجرا اين 
اس��ت كه كاراته تنها يك بار قرار است در المپيك 

توكيو حضور داشته باشد و ديگر در المپيك حضور 
نخواهد داشت. همه ما هم به دنبال كسب سهميه 
المپيك هستيم. به خاطر همين به دليل فشردگی 
مسابقات، حضور ورزشكاران برای شركت در اين 
رويداد خيلی زياد است. در سال 2020 فشردگی 
مسابقات بسيار باالست. نكته مهم ماجرا اين است 
كه تردد در مسير مسابقات به تمامی بازيكنان فشار 
می آورد، اما چون هدف ما حضور در المپيك توكيو 
است، سعی داريم روی مس��ابقات تمركز كنيم تا 
امتيازهای الزم را به دست آوريم. برای رسيدن به 
المپيك توكيو كار سخت است، اما نشدنی نيست.« 

توپ های فوتس��ال هم مشمول       حاشیه
تحريم های ظالمانه امريكا می شود. 
اياالت متحده اين روزها بيش از هر زمان ديگری تالش می كند تا 
با اعمال تحريم عليه كشورمان مقاومت مردم ايران را هدف قرار 
دهد. به دستور ترامپ تحريم های جديدی بر ضد كشورمان وضع 
شده و با توجه به سياست های قلدرمآبانه اياالت متحده قطعاً ورزش 
هم از اين تحريم ها مس��تثنا نخواهد بود. اس��تفاده از تجهيزات 
خارجی در ورزش ايران مرسوم است، اما به نظر می رسد فوتسال 
ايران امسال از داشتن توپ های باكيفيت و در حد استانداردهای 
بين المللی محروم باشد. در ليگ سال گذشته تيم ها به پايين بودن 
كيفيت توپ ها معترض بودند به همين خاطر مسئوالن فوتسال 
تصميم گرفتند در فصل جديد از توپ های يك برند معتبر خارجی 
استفاده كنند، اما تحريم های ناجوانمردانه موجب شده شرايط 
برای وارد كردن توپ های وعده داده ش��ده، فراهم نشود. عباس 
ترابيان در گفت وگو با فارس اين مس��ئله را تأييد كرده اس��ت: 

»متأسفانه اين تحريم های ناجوانمردانه عليه ورزش ايران از سوی 
دولتمردان امريكايی وجود دارد و ما در شرايط كنونی قادر نيستيم 
كه اين توپ ها را وارد كشور كنيم. عالوه بر اين، ما در داخل كشور 
نيز برای ورود توپ های فوتبال و فوتسال مشكل داريم، چراكه اداره 
گمرک توپ را در تعرفه كاالهای لوكس قرار داده و ما برای وارد 
كردن آنها بايد ماليات زيادی پرداخت كنيم.« اين نخستين باری 
نيست كه مدعيان غربی ورزش را سياسی می كنند. پيش از اين 
واليبال ايران طعم تحريم ها را چشيده؛ استفاده از فناوری »چشم 
عقاب« برای واليبال كشورمان به دليل اعمال تحريم ها ميسر نشده 
است. با توجه به سياس��ت های امريكا و هم پيمانانش، توجه به 
توليدات داخلی و حمايت از توليدكنندگان وطنی بيش از پيش 
ضروری به نظر می رسد. توليدكنندگان ما اگر از حمايت های الزم 
برخوردار باشند، قطعاً می توانند محصوالت باكيفيت خود را در 
ح��وزه ورزش افزايش دهند و به نوع��ی ورزش را از خريد كاالی 

خارجی خودكفا سازند.

 توپ فوتسال 
در ليست سياه امريکا!


