
بلندقامتان ایران 
شیوا نوروزی
    گزارش

براب�ر  ام�روز 
تونس به دنبال 
اولین پیروزی خود در جام جهانی بس�کتبال 
هستند. تیم ملی بسکتبال کشورمان در حالی 
در دومی�ن دیدار خ�ود در ج�ام 2019 مقابل 
حریف آفریقایی صف آرایی می کند که شوک 
ناشی از باخت به پورتوریکو از بین نرفته است. 
ش��انس صعود ب��ه دور دوم رقابت ها و کس��ب 
سهمیه المپیک با شکست به پورتوریکو اگرچه 
کمرنگ ش��ده، اما با غلبه بر تونس خون تازه ای  
به رگ های تیم تزریق می ش��ود. ملی پوشان با 
فراموش کردن اتفاقات ب��ازی قبل و البته درس 
گرفتن از اشتباهات خود باید به فکر پیروزی در 
این دیدار باشند. نتیجه این بازی تأثیر زیادی در 
روحیه بازیکنان ایران در مصاف با اسپانیا دارد. 
در گروه C جام جهانی، اسپانیا صدرنشین است و 
پورتوریکو نیز به لطف برتری برابر ایران رده دوم 
گروه را در اختیار دارد. ایران و تونس نیز تیم های 

بدون برد این گروه هستند. 
  حریف تکراری

تونس حریف تکراری برای ما محسوب می شود؛ 
ج��ام جهانی ترکی��ه و در حالی که ب��ا تیم های 
امریکا، برزیل، اسلوونی و تونس در گروه سوم قرار 
داشتیم، تونسی ها مقابل ایران با قبول شکست 

از ما دست ها را به نشانه تسلیم باال بردند تا تنها 
برد در این رقابت ها ثبت ش��ود. از آن تیمی که 
در س��ال 2010 به میدان رفت حامد حدادی و 
صمد نیکخواه بهرامی در ترکیب تیم ملی حضور 
دارند. عملکرد شاگردان ش��اهین طبع در نیمه 
اول بازی نخست نشان از آمادگی و انگیزه باالی 
آنها برای درخشش در جام جهانی داشت. با این 
حال خیال راحت از بابت پیروزی، دفاع ضعیف 
و اشتباهات متوالی همه برنامه ها را نقش بر آب 
کرد. با وج��ود این کادر فنی و ملی پوش��ان باید 
باخت ب��ه پورتوریکو را فرام��وش کنند و به فکر 
دفاع از اعتبار بسکتبال کشورمان باشند. ترکیبی 
از جوانان و مهره های باتجربه فرصت خوبی است 

تا یک بار دیگر تونس را شکست دهیم. 
حریف ام��روز در رده بندی جهان��ی تیم پنجاه و 
یکم دنیا محسوب می ش��ود که البته هرگز نباید 

تونسی ها را دست کم بگیریم. 
مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی کشورمان 
در خص��وص ب��ازی ام��روز می گوی��د: »تونس 
تیم بس��یار هماهنگی اس��ت و نزدیک 30بازی 
تدارکاتی انجام داده اس��ت. این تیم از بازیکنان 
امریکایی بهره می برد و به هیچ عنوان نباید آنها را 

دست کم گرفت.«
تیم ماریو پالما برای بازی در جام جهانی به خوبی 
آماده ش��ده و آنها نیز با توجه ب��ه همگروهی با 

اسپانیا و پورتوریکو، امیدوار به شکست تیم ایران 
هس��تند، به همین خاطر برای مه��ار بازیکنان 
کش��ورمان برنامه ویژه دارند و با آنالیز نفرات ما 
با آمادگ��ی کافی پا به می��دان می گذارند. عالوه 
بر این کادر فنی حتماً ن��کات الزم را در خصوص 
مهار ستاره تونس به بازیکنان گوشزد کرده است. 
صالح مجیری، سنتر این تیم که سابقه حضور در 
ان بی ای را نیز در کارنامه دارد سرش��ناس ترین 
بازیکن تونس است. تونس��ی ها پیش از این تنها 
یک بار در ج��ام جهانی حضور داش��ته اند )جام 
جهانی 2010( و حض��ور در المپیک لندن تنها 
تجربه آنها از ب��ازی در المپیک بوده اس��ت. این 
تیم که سه اردوی تدارکاتی و 10 بازی دوستانه 
را پشت سر گذاشته ، یکی از پیرترین تیم های این 
دوره جام جهانی اس��ت. تونس در بازی اول خود 
مقابل ماتادورها 100 تایی شد و 101 بر 62 تن 

به شکست داد. 
   به فکر آینده

حامد حدادی از تمرکز ملی پوشان برای پیروزی 
مقابل تونس خبر داد: »حسرت باخت به پورتوریکو 
را چه��ار، پنج س��ال دیگ��ر می خوری��م، چراکه 
می توانستیم راحت به دور دوم جام جهانی صعود 
کنیم و جزو 16 تیم برتر جهان باشیم. با این حال 
ما تمرکزمان را برای رویارویی با تونس از دس��ت 
نمی دهیم. امیدواریم با پیروزی بر تونس این باخت 

را به فراموشی بسپاریم و به آینده فکر کنیم.«
جمش��یدی دیگر ملی پوش کش��ورمان با اعالم 
اینکه باید باخت به پورتوریکو را فراموش کنیم، 
گفت: »این شکس��ت را باید فرام��وش کنیم تا 
بتوانیم موفق شویم. در بازی با تونس باید برنده 
ش��ویم و برای صعود منتظر پی��روزی تونس بر 

پورتوریکو بمانیم.«
   سایر بازی ها 

روز دوم رقابت ها با هشت دیدار پیگیری شد. در 
گروه پنجم عالوه بر رویارویی امریکا و جمهوری 
چک، تیم مل��ی ترکیه اولین پی��روزی اش را به 
دس��ت آورد. ترک ها در مصاف با ژاپن 86 بر 67 
به پیروزی رسیدند و به صعود امیدوار شدند. در 
گروه F برزیل حریفش را 100تایی کرد. قناری ها 
در نخس��تین بازی گروه در مقاب��ل نیوزیلند با 
اختالف 6 امتیاز )102 بر 96( به برتری رسیدند. 
یونان و مونته نگرو هم دیگر بازی گروه را برگزار 
کردند. در گروه G تیم دومنیکن به سختی و با 
امتیاز 80 ب��ر 76 تیم مل��ی اردن را مغلوب کرد 
و فرانس��ه و آلمان نیز به مصاف ه��م رفتند. در 
آخرین گروه مسابقات، عالوه بر بازی سنگال با 
لیتوانی، تیم ملی استرالیا هم 108 بر 93 کانادا را 
شکست داد. در مهم ترین بازی های امروز چین با 
لهستان، آرژانتین با نیجریه، پورتوریکو با اسپانیا 

و صربستان با فیلیپین دیدار می کنند. 
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 تیم ملی بسکتبال امروز در حالي دومین دیدار خود در جام جهانی را برگزار می کند 
که هنوز  در شوک شکست ناباورانه بازي اول است

سعيد احمديان

اعالم رسمي لیست تیم کشتي آزاد
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ترکیب این تیم را برای حضور در رقابت های 
جهانی کشتی و گزینشی المپیک در قزاقستان اعالم کرد. بر اساس اعالم 
غالمرضا محمدي؛ رضا اطري در 57 کیلوگرم، بهنام احس��ان پور در 61 
کیلوگرم،  امیرمحمد یزدانی در 65 کیلوگرم، یونس امامي در 70 کیلوگرم، 
رضا افضلي در 74 کیلوگرم، بهمن تیموري در 79 کیلوگرم، حسن یزدانی 
در 86 کیلوگرم، علیرضا کریمی در 92 کیلوگرم، علي ش��عباني در 97 
کیلوگرم و یداهلل محبي در 125 کیلوگرم به عنوان ملی پوشان کشورمان 
در رقابت های قهرماني کشتي آزاد جهان که از  28 تا 31 شهریورماه در 

شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود، معرفي شدند.

شميم رضوان

دنيا حيدری

نشست اتحاد و روزنه امید 
جلسه هم اندیشی مربیان لیگ برتری با سرمربی تیم ملی را می توان به 
فال نیک گرفت. این بدون شک اولین گام برای ایجاد همدلی و اتحاد 
بین تیم های باشگاهی و تیم ملی است. اتحادی که سود آن را به طور 

مستقیم فوتبال ایران خواهد برد.
بدون تردید دور هم نشستن س��رمربیان تیم ملی با ویلموتس، نه فقط 
می تواند گامی برای تبادل اطالعات و استفاده از دانش سرمربی تیم ملی 
باشد، بلکه می تواند باعث ش��ناخت هرچه بیشتر مرد بلژیکی از فوتبال 
ایران شود. شناختی که به او در گرفتن بهترین تصمیم در راستای انتخاب 
نفراتش برای حضور پرقدرت در مقدماتی جام جهانی و رقابت های بعدی 
کمک می کند. عالوه بر آن، کافی است مربیان لیگ و در آن سوی میدان 
سرمربی تیم ملی از مشکالت متقابل یکدیگر باخبر شوند تا به جای تنش 
با کوتاه آمدن و کنار آمدن های گاه و بیگاه، برای حل  مشکالت دست به 
دست هم بدهند. مسئله مهمی که در دوره قبل دیده نشد و همین امر 
باعث به وجود آمدن کدورت های بسیار بین مرد اول نیمکت تیم ملی با 
سرمربیان لیگ برتری شده بود که دود این لجاجت هایی که گاه هیچ دلیل 
منطقی نیز نداشت به طور مستقیم به چشم تیم ملی رفت و بازیکنانی که 
می توانستند پیراهن تیم ملی را بر تن کنند، اما به آتش این کینه و عداوت 
سوختند و تیم ملی از حضور آنها محروم شد. حاال اما مربیان لیگ با روی 
گشاده برابر ویلموتس نشستند، بی هیچ پیش زمینه ای از یکدیگر و برای 
ایجاد یک رابطه. رابطه ای که می تواند به سود فوتبال ایران باشد. در واقع 
این دورهمی می تواند روزنه امیدی باشد برای برداشتن گام های بعدی، 
برای نشست هایی که در صورت تداوم می تواند صادقانه مشکالت طرفین 
را با همفکری و صدالبته ایثار و فداکاری حل وفصل کند. البته به شرط 
آنکه این اولین و آخرین نشست دوستانه ای نباشد که بین مربیان لیگ و 

سرمربی تیم ملی برگزار می شود.

ستاره های کاراته، ناک اوت اوتیسمي ها
تمرین تیم ملي کاراته کشورمان دیروز مهمانان ویژه ای داشت و حضور 
کودکان مبتال به اوتیسم حال و هواي خاصي به فضاي تمرین شاگردان 
هروي داده بود. این اتفاق جالب توجه که نمایشگر روح انساني ورزش 
بود با همکاری فدراس��یون کاراته و انجمن اوتیس��م ایران رقم خورد و 
کاراته کاهای کش��ورمان که خود را برای حض��ور در پنجمین مرحله 
مسابقات لیگ برتر کاراته وان در سال 2019 آماده می کنند، در فضایی 
گرم و صمیمی به تمرین با کودکان مبتال به اوتیسم پرداختند.  شاگردان 
شهرام هروی با توجه به شرایط مهمانان خود بیشتر وقت تمرین را به 
انجام تمرینات و بازی های کودکانه پرداختند تا خاطره ای خوش را برای 

کودکان مبتال به اوتیسم رقم بزنند.

 وقتي متولیان ورزش
 دست روي دست گذاشتند

چه کساني سعید مالیي را فراري دادند تا امروز ورزشکار مطرح جودوي 
ایران تصمیم بگیرد ب��راي پرچمي غی��ر از ای��ران در المپیک و دیگر 

رقابت های بین المللی مسابقه بدهد؟
 عالوه بر شیطنت های رئیس صهیونیست فدراسیون جهاني جودو، بدون 
شک نقش متولیان ورزش کشورمان در اتفاقاتي که براي مالیي رخ داده، 
انکارناپذیر است. مدیراني که باید بیایند و بگویند براي ورزشکاري مانند 
سعید مالیي که چندین مدال را به دلیل عدم رویارویی با  ورزشکار رژیم 
صهیونیست از دست داده است، چه کرده اند؟ آخرین آن هم مسابقات 
هفته گذشته قهرماني جهان در توکیو بود. یا اینکه بگویند چه اقدامات 
بین المللی برای عدم تکرار چنین شیطنت هایی انجام داده اند، مگر نه 
آنکه ورزش جهان قانونی دارد تحت عنوان عدم رویارویی کش��ورهای 

متخاصم در رقابت های بین المللی؟
بدون شک ورزشکاري مانند مالیي به خوبي می داند مسابقه با نمایندگان 
رژیم صهیونیس��تي خط قرمز ماس��ت و کش��ورمان چنین رژیمي را 
به رسمیت نمی شناس��د. با این حال آیا تاکنون مس��ئوالن آمده اند از 
ورزشکاراني همچون سعید مالیي، به اندازه کار بزرگشان حمایت  کنند 
و توضیح دهند براي امثال او که اینگونه به دلیل رعایت خط قرمزهاي 

نظام از مدالشان گذشته اند، چه کاری انجام داده اند؟
 شاید به صراحت بتوان گفت هیچ، وقتي سعید مالیي قبل از مسابقات 
درگیر کمبود امکانات است و مسئوالن با وجود کار بزرگي که ورزشکاراني 
مانند او در دفاع از سیاست های نظام انجام می دهند، هیچ گونه حمایتي 
نمی کنند. این بی توجهی ها بیانگر این است که مسئوالن ورزش هیچ گاه 
نتوانسته اند کار بزرگي را که ورزشکاراني مانند مالیی انجام می دهند و در 
یک قدمي مدال از آن می گذرند درک کنند و همواره از کنار چنین اتفاقات 

بزرگی به راحتی گذشته اند و ورزشکار را به حال خود رها کرده اند.
چنین بی توجهی هایی سبب می شود ورزشکاراني مانند مالیي مجبور 
شوند براي گرفتن امکانات ابتدایي، آن هم براي تمرین از طریق رسانه ها 
صدایشان را به گوش مسئوالن برس��انند. تالشي که کمتر ثمري دارد 
و مدیران ورزش کمتر گوش ش��نوایي براي ش��نیدن کمبودهاي این 
ورزشکاران دارند. در چنین شرایطي ورزش��کاري مانند سعید مالیي 
وقتي بی مهری های وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک را می بیند، تحت 
تأثیر جوسازی های رئیس صهیونیست فدراسیون جهاني جودو، تصمیم 

می گیرد دیگر زیر پرچم ایران مبارزه نکند.
مدیران ورزش در س��ال های اخیر آنقدر ب��راي المپیکي ها و قهرمانان 
رشته های منهاي فوتبالي کم گذاشته اند که امروز کمتر قهرماني است 
که وقتي آنها را می بیند رو ترش نکند و اخم هایش درهم نرود. قهرماناني 
که هرچه افتخار در ورزش جهان و المپیک به دست آورده ایم را مدیون 
این ورزشکاران هستیم و اگر افتخارات این قهرمانان نبود، مدیران ورزش 
ایران چیزي براي ارائه نداشتند و آلبوم های عکس شان پاي سکوها خالي 

از عکس بود.
با وجود چنین دین بزرگي که ورزش کشورمان به المپیکي ها و قهرمانان دارد، 
اما آنها همواره با نگاه های تبعیض آمیز و در برخي موارد تحقیرآمیز و از سر 
منت مسئوالن ورزش روبه رو شده اند، نگاه هایی که سبب می شود قهرماناني 

مانند مالیي با کمترین توجه و امکانات براي مسابقات آماده شوند. 
ورزشکاراني مانند سعید مالیي نماد مظلومیت ورزشکاران منهاي فوتبال 
در کشورمان هستند. ورزشکاراني که حتي طالي المپیک شان هم مانند 
یک برد معمولي فوتبال به چشم وزارت ورزشي ها نمی آید. اگرچه شاید 
وزیر ورزش و معاونانش با توجه به همه گیر بودن فوتبال، سعي در توجیه 
پاداش های چندصد هزار یورویی شان به فوتبالي ها و پرداخت بودجه های 
صدمیلیاردي به باشگاه های دولتي استقالل و پرسپولیس داشته باشند، 
اما محبوبیت و پولسازي فوتبال به جاي خود، گویا آنها فراموش کرده اند 
که وزارت ورزش متولي کل ورزش کشور است و اینطور نیست که وزارت 
ورزش نامش وزارت فوتبال باش��د و چشم های مس��عود سلطاني فر و 

معاونانش تنها فوتبالیست ها را ببینند.
فوتبال زدگي و رویکرد تبعیض آمی��ز وزارت ورزش به طور قطع نقش 
مهمي در اتفاقي که این روزها براي س��عید مالیي رخ داده، دارد. اگر از 
قهرماناني مانند مالیی به اندازه موفقیت ها و از خودگذشتگي هایشان 
حمایت می شد، امروز ش��اهد آن نبودیم که ورزشکار کشورمان در دام 

توطئه صهیونیست ها بیفتد و در پازل آنها بازي کند.
البته حمایت ویژه به تنهایي کافي نیست و مسئوالن وزارت ورزش و کمیته 
ملي المپیک باید با رایزني با مسئوالن کمیته بین المللی المپیک با استناد 
به تهدیدهاي نتانیاهو علیه کشورمان، سیاست عدم مبارزه ورزشکاران 
دولت های متخاصم با یکدیگر را براي رویارو نشدن ورزشکاران کشورمان با 
نمایندگان رژیم صهیونیستي به صورت درست و منطقی پیگیري کنند تا 
در رقابت های آینده بین المللی شاهد تکرار اتفاقی که براي سعید مالیي در 
جودوي قهرماني جهان افتاد، نباشیم. مسائلي که سبب شد صهیونیست ها 
با یک نقشه طراحي شده، یکي از شانس های اصلي مدال ایران در المپیک 

سال آینده را از کشورمان دور کنند.

نیمار در پاريس ماندني شد

فاتي جوان ترين گلزن تاريخ بارسا 
در حالی باشگاه       فوتبال
بارسا به شدت به 
دنبال بازگرداندن نیمار بود که ظهور یک ستاره 
نوجوان در این تیم همه چشم ها را خیره کرد. 
آنس��و فاتی با 16 س��ال و 298 روز سن، هفته 
گذشته برابر بتیس به میدان رفت و تبدیل به 
دومین بازیکن جوان تاریخ بارسلونا شد و نوید 
ظهور یک ستاره آینده دار همچون مسی را به 
هواداران بارسا داد. اوج درخشش این نوجوان اما 
در بازي شنبه شب بارس��ا برابر اوساسونا بود. 
دیداري که هرچند با نتیجه مس��اوي به پایان 

رسید اما براي بارسا نویدبخش ظهور یک ستاره 
بود. دقیقه 51 بازی بود کارلس پرز از س��مت 
راست زمین با پای چپ سانتری را روانه دروازه 
اوساسونا کرد. شاید همه انتظار حضور گریزمان 
یا بازیکن��ان بلندقامت بارس��ا درون محوطه 
جریمه را داش��تند، ولی فاتی با پ��روازی بلند، 
باالتر از مدافع اوساسونا با سر به توپ ضربه زد و 
توانست گل تس��اوی تیمش را به ثمر برساند. 
گلی که وارد تاریخ باش��گاه بارسلونا شد. آنسو 
فاتی حاال با 16 سال و 304 روز سن، جوان ترین 

گلزن تاریخ بارسلوناست.

شاید اگر در گذشته عنوان می شد 
فريدون حسن

      بازتاب
که روزي ی��ک آلماني رکورددار 
کسب بیشترین پیروزي در تاریخ 
لیگ برتر انگلستان می شود کسي باور نمی کرد، اما یورگن کلوپ 
مرد آلماني نیمکت لیورپول حاال به این موفقیت بزرگ دست 
پیدا کرده تا یک آلماني تبدیل به موفق ترین مربی لیگ انگلستان 

شود، آن هم در کشوری که خود را مهد فوتبال نوین می داند.
پیروزي برابر برنلي، یورگن کلوپ را به یکي از دست نیافتنی ترین 
مردان فوتبال جزیره تبدیل کرد. سرمربی آلمانی لیورپول حاال با 
کسب 13 پیروزي متوالي رکورد تاریخ لیگ برتر را شکسته و به نام 
خود ثبت کرده است. یورگن کلوپ و تیمش به عنوان اصلی ترین 
رقیب  این س��ال های پپ گواردیوال و منچسترس��یتي شناخته 
می شوند و حاال با این رکوردشکنی ثابت کرده اند که راه رقابت با 
منچسترسیتی در لیگ برتر را یاد گرفته اند و آن  هم پیروزی در 
تمام رقابت هاست. قرمزهای آنفیلد فصل قبل با یک امتیاز کمتر 

از سیتی در رده دوم قرار گرفتند و نایب قهرمان شدند، اما امسال 
توانس��ته اند در هر چهار دیدار ابتدایی خود به پیروزی برسند. با 
احتس��اب روند 9 برد پیاپی این تیم در فصل گذش��ته، لیورپول 
با یورگن کلوپ به رکورد 13 پی��روزی پیاپی در تاریخ لیگ برتر 
رس��یده اس��ت که این اتفاق برای اولین بار در تاریخ این تیم رخ 
می دهد. پیش از این کنی دالگلیس با 12 برد پیاپی و باب پیزلی و 
برندان راجرز با 11 پیروزي پشت سر هم رکوردداران لیگ جزیره 
بودند که کلوپ آلماني همه را جا گذاشت و در صدر این جدول قرار 
گرفت و به نظر می رسد فعالً هم کسي توانایي رقابت با او را نداشته 
باشد. کلوپ که توانسته با لیورپول قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و 
سوپرجام اروپا را به دست آورد، امیدوار است طلسم قهرمان نشدن 
لیورپول در لیگ برتر را بشکند و بتواند این باشگاه را بعد از سالیان 
دراز  به قهرمانی برساند. البته نباید فراموش کرد که او و تیمش 
34 هفته حس��اس دیگر را پیش رو دارند و قطعاً رقابت سختی با 

منچسترسیتی بر سر عنوان قهرمانی خواهند داشت.

 کلوپ آلماني 
رکورددار لیگ برتر انگلستان!

در حال��ي که به       چهره
نظر می رس��ید 
انتقال نیمار از پاري س��ن ژرمن به بارسلونا در 
مراحل پایاني قرار داش��ته باشد خبر منصرف 

شدن ستاره برزیلي پاریسي ها از حضور دوباره 
در بارسا، دیروز تیتر یک رسانه ها شد. شنیده 
می ش��د که نیمار براي حضور دوباره در بارسا 
حتي به پاریسي ها پیشنهاد 20میلیون یورویي 
داده، اما بعد از مخالفت س��ران باشگاه حاال او 
رسماً اعالم کرد که دیگر به بازگشت به اسپانیا 
فکر نمی کند و در پاریس می ماند. نیمار بعد از 
دو فصل ناامیدکننده در پاریس، قصد بازگشت 
به نیوکمپ را داشت و این موضوع را به اطالع 
توماس توخل و مدیران پاری سن ژرمن رسانده 
بود، به همین دلیل هم دو باشگاه در چند هفته 
اخیر مذاکرات متعددی داش��تند. به رغم تمام 
این مسائل نشریه اکیپ نوشت که ستاره برزیلی 
به مدیران پی اس جی اع��الم کرده که دیگر 
قصد جدایی از این باشگاه را ندارد و از آنها 
خواسته مذاکرات با بارسا را متوقف کنند. 
این اتفاق پس از آن رخ داد که روز گذشته 
مدیران بارسا به نیمار اعالم کردند خریدن 
او برای آنها ب��ا ش��رایط پی اس جی ممکن 
نیس��ت. این بازیکن امروز پاریس را به مقصد 
امریکا ترک می کند تا در اردوی تیم ملی برزیل 
شرکت کند، به همین دلیل تصمیم گرفت پیش 
از سفر، آخرین تصمیمش را به اطالع مدیران 

پی اس جی برساند.

شر توپ تنبل ها از سر لیگ کنده می شود؟
وعده تاج به مربیان معترض

وعده تاج، مربیان معترض به تغییر توپ های دردسرساز لیگ نوزدهم را 
امیدوار کرد. این اولین بار نیست که توپ های انتخابی سازمان لیگ باعث 
اعتراض بازیکنان و مربیان می ش��ود. اعتراضی که البته مثل همیشه با 
توجیه غیرقابل قبول سازمان لیگ همراه است، هرچند که این بار با کشیده 
شدن پای این اعتراض ها به جلسه هم اندیشی مربیان لیگ با ویلموتس، 
سرمربی تیم ملی باعث شد تا رئیس فدراسیون قول جمع آوری توپ های 
لیگ و تعویض آنها را بدهد. وعده ای که باید دید عملی می شود یا نه، چراکه 
گفته می شود سازمان لیگ برای فسخ قرارداد خود با شرکت دربی استار 
باید غرامت مالی سنگینی بپردازد و همین موضوع هم یکی از دالیلی بوده 

که تاکنون اقدامی برای تعویض توپ ها صورت نگرفته است.
اولین بار س��ال 83 بود که توپ های انتخابی سازمان لیگ سروصدای 
زیادی به پا کرد. آن زمان، پیش از آغ��از رقابت های یورو 2004 بود که 
توپ های نقره ای جدیدی به بازار آمد که برخالف همیشه در تزئین آن 
تنها از یک رنگ استفاده ش��ده بود، رنگ نقره ای. اما با توجه به اینکه از 
رنگ نقره برای رنگ آمیزی این توپ ها استفاده شده بود، دیگر نیازی به 
رنگ دیگری نداشت و براق بودن آن باعث  می شد که هنگام برخورد با 
آن، توپ به خوبی دیده شود و هیچ گونه مشکلی برای تشخیص میزان 
سرعت آن وجود نداشته باشد. آن س��ال در لیگ ایران هم از توپ های 
نقره ای استفاده شده بود، اما با توجه به اینکه در رنگ این توپ ها از نقره 
استفاده نمی ش��د، رنگ توپ ها مات بود و سروصدای زیادی به پا کرد و 
اعتراض های بسیاری را به دنبال داشت. مسئله ای که حاال 15 سال بعد 
بار دیگر صدای اعتراض مربیان و بازیکنان لیگ را درآورده است، این بار 

اما مسئله نه رنگ که جنس و وزن توپ است!
    

بعد از اولین هفته رقابت های لیگ ص��دای اعتراض بازیکنان و مربیان 
درآمد. در بین اعتراض کننده ها به کیفیت توپ ها، سیدجالل حسینی 
کاپیتان پرسپولیس صراحتاً گفت که سازمان لیگ بهتر است از توپ های 
سال قبل استفاده کند: »متأسفانه توپ های جدیدی که به تیم داده شده 
کیفیت خوبی ندارند و در شأن لیگ برتر ایران نیست. این توپ ها بیشتر 
شبیه توپ فوتسال است تا فوتبال و بهتر است از توپ های فصل گذشته 

استفاده کنیم.«
وریا غفوری، کاپیتان استقالل نیز بعد از بازی با ماشین سازی در اعتراض 
به همین مسئله در صفحه شخصی خود نوشت: »امیدوارم سازمان لیگ 
خیلی سریع مشکل توپ های بی کیفیت را حل کند، چراکه قطعاً بازی 
کردن با این توپ ها، کیفیت و سطح مسابقات را پایین می آورد.« البته 
این انتقادها تنها از سوی بازیکنان مطرح نشد و امیر قلعه نویی، سرمربی 
سپاهان نیز به بی کیفیت بودن توپ های لیگ اذعان داشت: »بچه های ما 
هم از این توپ ها ناراضی هستند. شاید این توپ ها باکیفیت باشند، اما به 
کیفیت چمن های ما نمی خوردند. هر توپی تاریخ مصرف و عمری دارد. 
بعد از این می گویند این توپ ها در آلمان و هلند استفاده می شود، اما باید 
ببینیم این توپ به چمن های ما می خورد یا نه؟ شما یک بنز را به جاده 
خاکی ببرید، اما وانت در این جاده بهتر می تواند حرکت کند. سازمان 
لیگ می تواند به جای خرید توپ های اروپایی از توپ های آسیایی که در 
لیگ قهرمانان آسیا استفاده می شود و مورد تأیید AFC است، استفاده 

کند تا حرف و حدیثی نباشد.«
    

سازمان لیگ اما در واکنش به تمام اعتراض ها همواره تأکید داشته که 
توپ های مورد استفاده در فوتبال باشگاهی ایران مورد تأیید فیفاست: 
»توپ های مارک دربی استار که در این فصل مسابقات فوتبال باشگاهی 
استفاده می شود از جنس همان توپ هایی است که در دو فصل گذشته 
نیز در فوتبال باشگاهی ایران استفاده  می شد. این توپ ها کیفیت مطلوبی 
دارند و مورد تأیید فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( هستند. در تولید 
این توپ ها تکنولوژی روز دنیا بکار گرفته شده است. توپ های فصول 
گذشته دو ستاره بودند و اکنون این توپ ها سه ستاره شده اند. برخالف 
آنچه گفته می شود این توپ ها نسبت به گذشته سنگین تر شده اند، اصاًل 

چنین مسئله ای صحت ندارد.«
البته تاج در راس��تای اعتراض ها به توپ های لیگ برتر از مس��ئوالن 
سازمان لیگ خواسته بود تا هرچه زودتر با توجه به تعطیلی لیگ برای 
بازی های تیم ملی تکلیف این توپ ها را روش��ن کنن��د و اگر قراری بر 
جمع آوری این توپ ها و تغییر آنهاس��ت، هرچ��ه زودتر به جمع بندی 
برسند تا دیگر گله ای در این خصوص نباشد. رئیس فدراسیون فوتبال 
در جلسه عصر شنبه س��رمربیان تیم های لیگ برتری با ویلموتس نیز 
زمانی که با گله در این خصوص مواجه شد، برخالف سازمان لیگ به رد 
این مسئله نپرداخت و قول داد دستور تعویض توپ های لیگ برتر را به 

مدیران سازمان لیگ ارائه کند.

پیروزی بر تونس، رمز امیدواری به آينده


