
به نظر مي رسد 
سعيد احمديان

    گزارش
ي  ل ه�ا جنجا
خبري  نشست 
بازي با ماشين س�ازي، رابطه استراماچوني و 
مديران استقالل را ش�كرآب تر از قبل کرده 
است، مسئله اي که ش�ايد جدايي زودهنگام 

اين مربي ايتاليايي را کليد بزند. 
رگ ه��اي ورم ك��رده و ص��ورت س��رخ آن��دره 
استراماچوني در س��الن نشست خبري ورزشگاه 
بنيان ديزل تبري��ز، تصويري نبود ك��ه آبي ها از 
ش��روع تيم ش��ان در فصل جديد ليگ برتر براي 
خودشان ساخته بودند، برگزاري تمرينات پيش 
فصل خوب و پيروزي در اكثر بازي هاي تداركاتي، 
هواداران اين تيم را اميدوار كرده بود كه قرار است 
در ليگ نوزدهم، آبي ها شرايط متفاوت تري نسبت 
به فصل هاي گذشته داشته باشند و البته از همان 
هفته اول براي ساير مدعيان قهرماني خط و نشان 
بكشند. با اين حال اما شكست مقابل ماشين سازي 
و جنجال نبودن مترجم سبب شد تا استراماچوني 
با چنان خش��م و عصبانيتي پا به س��الن نشست 
خبري بگ��ذارد كه خيلي ها حتي جرئت س��ؤال 
پرسيدن از اين س��رمربي ايتاليايي را پيدا نكنند. 
البته به نظر مي رسد ريش��ه خشم استراماچوني 
را نه تنها در تبريز، بلكه بايد در اتفاقات چند وقت 
اخير باشگاه استقالل ديد، مسائلي كه سبب شد تا 
استراماچوني در نشست خبري از كوره در برود و 

همه دق و دلي و نارضايت��ي اش را از وضعيتي كه 
روي نيمكت آبي پوشان دارد، بر سر نبودن مترجم 
خالي كند و ي��ك پيام واضح و روش��ن به فتحي 
برساند كه شايد چمدان هايش را خيلي زودتر از 
آنچه كه فكرش را  بكنند، ببندد و با گرفتن بليت 

يكسره به تجربه اش در ايران پايان دهد. 
  جنجال مترجم

»مترج��م من كجاس��ت؟« اي��ن فريادهاي مرد 
ايتاليايي در سالن نشست خبري ورزشگاه بنيان 
ديزل تبريز بود، اجازه ندادن به مترجم سرمربي 
استقالل براي نشستن روي نيمكت تيم در جريان 
بازي با ماشين سازي سبب شده بود تا اين مربي 
با مش��كالت زيادي در طول بازي ب��راي هدايت 
شاگردانش روبه رو شود و ساير مربيان هم نتوانند 
به خوبي منظور استراماچوني را به بازيكنان منتقل 
كنند. بحران مترجم در استقالل از روي نيمكت 
به سالن نشست خبري هم رسيد و تأخير مترجم 
استقاللي ها كه حراست ورزشگاه به دليل نداشتن  
آي دي كارت ابتدا مانع حضورش شده بود، سبب 
شد تا استراماچوني با خشم بي سابقه اي در نشست 
خبري پس از بازي به چنين حاشيه هايي واكنش 
دهد و پ��س از پاي��ان صحبت ه��اي كوتاهش با 

انداختن صندلي، اوج عصبانيتش را نشان دهد. 
استراماچوني دو مترجم دارد، يكي براي انتقال 
اطالعات فني در زمين و ديگري در نشست هاي 
خبري، اما قبل از بازي با ماشين سازي در تبريز هر 

دو مترجم ناپديد شدند و اجازه نيافتند كنار زمين 
حضور يابند. هيچكدام از بازيكنان داخل زمين 
استقالل هم نمي توانند انگليسي صحبت كنند 
همانند بازيكنان نيمكت نش��ين، استراماچوني 
قادر نبود ب��ا بازيكنان��ش ارتباط برق��رار كند و 
كارش را انجام بدهد. چنين اتفاقاتي س��بب شد 
تا استراماچوني نداشتن مترجم را بي حرمتي به 
خودش عنوان كند: » نمي دانم اس��تقالل بود يا 
فدراسيون يا چه كسي اين تصميم را گرفت اما در 
اولين ديدار ما يك مترجم ايراني كنار من حضور 

نداشت و اين يك بي حرمتي به من است.«
  اختالفاتي که بيشتر مي شود

نام بردن استراماچوني از باشگاه استقالل به عنوان 
يكي از مقصران احتمالي نشان مي دهد كه رابطه 
او و باش��گاه همچنان شكرآب اس��ت و اين مربي 
ايتاليايي نتوانسته است پس از حاشيه هاي دو هفته 
پيش از آغاز ليگ، با مديريت استقالل به يك توافق 
برسد. اين مسئله سبب شد تا سرمربي ايتاليايي 
به صراحت در نشس��ت خبري پس از پايان بازي 
همزمان با فدراسيون فوتبال به باشگاه استقالل هم 

حمله كند و مديريت فتحي را زير سؤال ببرد. 
عصبانيت استراماچوني را در نشست خبري جمعه 
شب بايد در ادامه حاش��يه هاي دو هفته گذشته 
ارزيابي كرد، مسئله اي كه روزنامه هاي ايتاليايي 
هم از جنجال استراماچوني در نشست خبري پس 
از بازي با ماشين سازي به آن پرداخته اند و روزنامه 

گازتا به مشكالت اس��تراماچوني در استقالل بعد 
از استعفاي علي خطير، معاون استقالل پرداخته 
و تأكيد كرده است كه بازيكنان مدنظر اين مربي 
جذب نشده اند. عدم جذب بازيكنان خارجي مدنظر 
استراماچوني، استقالل را پس از پشت سرگذاشتن 
يك تدارك خوب در پيش فصل، وارد بحران كرد، 
به خصوص كه در فاصله 10رو مانده به اولين بازي 
استقالل در ليگ برتر خبر استعفاي استراماچوني، 
اردوي آبي ها را به هم ريخت. روزنامه گازتا اختالف 
اس��تراماچوني و فتحي را البته با پياز داغ بيشتر 
اينطور روايت كرده اس��ت: » مشكل اين است كه 
اس��تراماچوني در واقع در اس��تقالل يك زنداني 
است. او از طريق مدير برنامه اش درخواست كرد تا 

قراردادش را با استقالل فسخ كند.«
  جدايي زودهنگام کليد مي خورد؟

با تمام اين تفاسير استقاللي ها اميدوارند كه در 
بازي پنج شنبه با فوالد در هفته دوم ليگ با يك 
برد همه اختالفات در تيم فراموش ش��ود. با اين 
حال به نظر مي رس��د رابطه مديران استقالل و 
استراماچوني بر خالف صحبت هاي فتحي تيره و 
تار است. جنجال استراماچوني بر سر مترجم تنها 
بنزيني بود كه روي هيزم اين آتش ريخته شد تا 
مرد ايتاليايي نيمكت آبي ها، شروع جنجالي در 
ليگ ايران داشته باش��د. در چنين شرايطي اين 
سؤال مطرح مي ش��ود كه با ادامه اين اختالفات، 

استراماچوني برف تهران را مي بيند؟
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استراماچونيبرفتهرانرانميبيند!
نگاهي به چرايي واکنش جنجالي سرمربي ايتاليايي استقالل در هفته اول ليگ برتر

شيوا نوروزي

النينوازفوتبالخداحافظيكرد
فرناندو تورس ستاره فوتبال اسپانيا با پيراهن ساگان توسو ژاپن آخرين 
بازي دوران حرفه اي خود را مقابل ويسل كوبه انجام داد و پس از باخت 
ش��ش بر يك تيمش در اين بازي، از دنياي فوتب��ال خداحافظي كرد. 
ال نينو در طول دوران ورزشي خود بيش از 300 گل به ثمر رساند كه 
تقريباً نيمي از آنها )129گل( براي باش��گاه زادگاه وي اتلتيكو مادريد 
به ثمر رس��يده و پس از آن 81گل در ليورپول، 45گل در چلسي، 38 
گل براي تيم ملي اسپانيا، شش گل در ساگان توسو و يك گل در ميالن 

وارد دروازه رقبا شد. 

سانچو؛سلطانپاسگلليگهاياروپايي
دورتموند با وجود آنكه در هفته دوم بوندس ليگا با يك گل از كلن عقب 
افتاد، اما در نهايت توانست با نتيجه سه بر يك بازي را به سود خود به پايان 
برساند. ستاره دورتموند در اين ديدار سانچو بازيكن جوان انگليسي اين 
تيم بود كه گل نخست را به ثمر رساند و هم پايه گذار گل سوم بود. شبكه 
آماري اسكواكا اعالم كرد، اين بازيكن جوان انگليسي كه تنها 19 سال سن 
دارد، سلطان پاس گل در پنج ليگ معتبر اروپايي به شمار مي آيد. سانچو 
در 39بازي كه با پيراهن دورتموند در رقابت هاي مختلف به ميدان رفته، 
توانسته است 1۷ گل به ثمر برساند و 22 پاس گل هم بدهد كه اين آمار 

خيره كننده اي براي يك بازيكن با سن و سال او است.

دنيا حيدری

فدراسيونبلوفزد،وزارترودستخورد
يكي از شاخصه هاي مهم حرفه اي گري در 
رشته هاي مختلف از جمله فوتبال، نظم و 
انضباط و قاطعيت است. فاكتوري كه نه 
فقط فوتبال ايران كه كل ورزش ايران فاقد 
آن است و مهم ترين و اصلي ترين چالش 
ورزش و پاشنه آشيل آن است. به خصوص 
فوتبال ك��ه عدم وج��ود نظ��م، انضباط 
و قاطعي��ت مبتني بر قوانين، مش��كالت 
بس��ياري را به وجود آورده است. از جمله 
آنچه كه قبل از ش��روع فصل تحت عنوان به تعويق انداختن ليگ براي 
برقراري امنيت ورزشگاه ها و شرايط آن مي شنويم. 19دوره است كه ليگ 
برگزار مي شود و هدف در يك فرايند كوتاه مدت برطرف كردن نواقص و 
مهيا كردن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري عنوان مي شود. گام بلندي 
كه نيازمند به كارگيري نيروهاي كارآمد، خوش فكر و تحصيلكرده اي 
است كه در طول 19دوره ليگ شاهد به كارگيري و استفاده از آنها نبوديم. 
تنها هراز گاهي شاهد مطرح شدن بحث هايي چون بازسازي ورزشگاه ها، 
رفع مشكالت داوران و به كارگيري مديران كارآمد و مسائلي از اين قبيل 
بوده ايم كه هرگز به سرانجام مثبتي نرسيدند. اينكه به يكبار آقايان از 
خواب غفلت برمي خيزند براي برقراري امنيت ورزشگاه ها و گام برداشتن 
در مسير حرفه اي، بزكي ظاهري است و بلوفي براي پوشاندن ضعف هاي 
مديريتي با انداختن توپ به زمين وزارت ورزش كه اتفاقاً وزارت هم در 
مقابل اين بلوف، همانطور كه آقايان انتظار داشتند رودست خورد و تصور 
كرد اگر پاسخي ندهد و اقدامي نكند، مقصر قلمداد خواهد شد. درحاليكه 
پرواضح است كه بازسازي ورزشگاه ها و مهيا كردن شرايط آنها كه جزو 
اموال دولت است نه باش��گاه ها، نيازمند هزينه اي هنگفت است. حال 
آنكه بودجه وزارت بسيار محدود است و با همكاري فدراسيون و حتي 
استانداري ها هم نمي توان آنطور كه بايد در اين مدت زمان كوتاه در اين 
مسير گام مؤثر و قابل توجهي برداش��ت. ضمن اينكه با توجه به دولتي 
بودن فوتبال ايران، كافي است دولت دست از تيم داري بكشد تا آنهايي 
كه امروز در فدراسيون فوتبال وزارت ورزش را با برداشتن سنگ بزرگي 
كه عالمت نزدن است به هول و تكاپو مي اندازند، با بازنشستگي زودتر از 
موقع خانه نشين شوند. اما وزارت بازي فدراسيون را خورد. فدراسيوني 
كه توانست در زورآزمايي با وزارت ورزش و به واسطه بلوفي بزرگ، نه فقط 
افكار عمومي را با شعار برقراري امنيت ورزشگاه ها مشغول كند كه وزارت 
را هم وادار به عقب نشيني كند. وزارتي كه اگر بازي آقايان را نمي خورد، 
به تكاپو نمي افتاد و مدام تأكيد نمي كرد كه ليگ با قدرت هرچه بيشتر 
برگزار مي شود. ليگي كه فدراسيون توان عدم برگزاري آن را نداشت و 

حاال با بلوفي كه زده، شرايط را به مراتب بدتر از قبل كرده است. 

واعظ آشتياني

كارشناس مديريت فوتبال

اولينهتتريكطارميدرپرتغال
مهاجم پر سروصداي ايراني در دومين حضورش در تركيب تيم پرتغالي 
موفق شد سه گل براي تيمش به ثمر برساند. مهدي طارمي در فصل نقل 
و انتقاالت تصميم گرفت از فوتبال حوزه خليج فارس جدا شود و بازي در 
اروپا را تجربه كند. ريو آوه همان تيم پرتغالي است كه طارمي را به خدمت 
گرفته و در بازي دوم فصل، درخشش او بازتاب زيادي در فوتبال اين كشور 
داشته است. سرمربي ريو آوه برخالف بازي قبلي از ابتداي بازي به طارمي 
اعتماد كرد و خوشبختانه مهاجم ايراني نيز قدر موقعيت هايش را دانست. 
او نيز موفق شد سه گل از پنج گل تيمش را در مصاف با تيم آوس بزند و 
نخستين هت تريكش را در فوتبال پرتغال جشن بگيرد. كارلوس كارواليال 
س��رمربي ريو آوه آنقدر از عملكرد طارمي خوشحال بود كه از خريد اين 
بازيكن ابراز رضايت كرد. گلزني طارمي همچنين در رسانه هاي پرتغال نيز 
بازتاب گسترده اي داشت. در صورتي كه مهدي طارمي بتواند به اين روند 

ادامه دهد، به زودي يكي از بازيكنان كليدي تيم پرتغالي خواهد شد.

فرهنگسازيبرنامهوهدفميخواهد
نهجلسهوليدر!

خألهاي فرهنگ��ي در ورزش به وفور وجود دارد و تاكنون نيز ش��عارها و 
حرف هاي قشنگ مس��ئوالن نتوانس��ته اين خألها را پر كند. تداوم اين 
ش��عارزدگي ها نه تنها تغييري در وضعيت ايجاد نخواهد كرد، بلكه بايد 

منتظر رواج بيشتر بي اخالقي ها و بي فرهنگي ها باشيم. 
نشست خبري ديروز معاون فرهنگي و همگاني وزارت ورزش در واقع عايدي 
براي ورزش نداشت جز اينكه احمدي يكبار ديگر فرصتي پيدا كرد، براي 
تعريف و تمجيد از معاونتي كه وظايفش را به خوبي انجام نمي دهد؛ چراكه 
اگر معاونت فرهنگي وزارتخانه همه فعاليت هاي اش��اره ش��ده در نشست 
خبري را به درستي و به نحو احسن انجام داده بود قطعاً تأثيرش در جاي جاي 
ورزش كشور به وضوح ديده مي شد، اما در اين مدت نه تنها اخبار حاشيه اي 
كاهش نيافته بلكه فوتبال، رش��ته مورد عالقه مسئوالن يك تنه سردمدار 
جنجال آفريني ها شده است. فعال شدن كميته هاي فرهنگي فدراسيون ها، 
ترويج ورزش پهلواني، برگزاري جلسات با فدراسيون فوتبال براي بررسي و 
آسيب شناسي حواشي فوتبال، درخواست از باشگاه ها براي پذيرش مسئوليت 
رفتارهاي هواداران و تأكيد بر ساماندهي كانون هواداران و فراهم كردن شرايط 
مناسب تر براي تماشاگران، از جمله اقداماتي است كه معاون وزير بر آن ها 

تأكيد زيادي داشت و از آنها به عنوان عملكرد قوي وزارت ورزش ياد كرد!
احتماالً معاون فرهنگي وزير آنقدر درگير كارهاي اداري و مسئوليت هايش 
شده كه نمي داند در اين سال ها بي توجهي به مسائل فرهنگي چه آسيبي 
بر پيكر پرطرفدارترين ورزش كشور وارد كرده است فوتبال به رغم گردش 
مالي نجومي اش براي ورزش ايران آورده اي جز حاشيه سازي نداشته و با 
اينكه خيل عظيم هواداران فوتبال در كشورمان هميشه دستاويز شعارهاي 
مديريتي شده اند، اما همين هواداران و تماشاگران بارها از خألهاي فرهنگي 
بي شمار در اين رشته ضربه خورده اند. در خصوص دو مورد اولي كه يكي 
از معاونان سلطاني فر به آن اشاره كرده است، حرف هاي زيادي براي گفتن 
وجود دارد، اما به همين نكته بسنده مي كنيم كه با برگزاري چند جلسه و 
همايش و تدارك چند بنر ساده نمي توان ادعاي كار فرهنگي داشت و مدعي 
ترويج ورزش پهلواني شد. ورزش پهلواني اصول و قواعدي دارد كه به ندرت 

در ورزش ما علي الخصوص فوتبال ديده مي شود. 
در بحث مستطيل سبز نيز به نكات زيادي مي توان اشاره كرد. همين چند ماه 
پيش و در عرض چند هفته، حواشي فوتبالي به صدر اخبار ورزش كشور تبديل 
شد در حالي كه انتظار مي رود رشته اي با اين سطح از هزينه هاي ميلياردي 
به جاي جنجال آفريني براي كشور آورده داشته باشد. حال سؤال اينجاست 
كه آقايان با برگزاري چند جلس��ه فرماليته و بي نتيجه چطور به اين نتيجه 
رسيده اند كه مسائل فرهنگي مرتبط با حوزه فوتبال را ساماندهي كنند؟ در 
صورتي كه در هفته اول ليگي كه با تأخير زياد هم شروع شده نه تغييري در 
روند بليت فروشي ايجاد شده و نه امكانات بيشتري در اختيار هواداران قرار 
گرفته است. يكبار ديگر ثابت شد كه فرهنگ سازي در هر حوزه اي از جمله 
ورزش نيازمند كار اصولي، برنامه ريزي شده و هدفمند است نه اينكه مسئوالن 
هر چند وقت يكبار براي خالي نبودن عريضه دور هم جمع شوند و در نهايت هم 

نتايج جلسه با عناويني پرطمطراق به اطالع افكار عمومي برسد. 
دكتر احمدي در حالي حرف از اجراي قانون و مقررات زده كه خود آقايان 
قوانين وضع شده توسط خودش��ان را نيز رعايت نمي كنند. تا همين چند 
وقت پيش براي آنكه خودش��ان را در اتفاقات و ح��وادث فوتبال بي تقصير 
نشان دهند حرف از انحالل كانون هواداران و مبارزه با ليدرساالري می زدند، 
منتها هنوز يك هفته از فصل جديد ليگ برتر نگذشته كه معاون فرهنگي 
وزير به ساماندهي ليدرها و تأييد صالحيت آنها اشاره كرده است! گويا معاون 
فعال وزير ورزش هنوز نمي داند كه ليدرها همواره يك پاي ثابت حواشي 
فوتبال ايران بوده اند و ساماندهي و مسائلي از اين دست باعث تغيير رويه آنها 
نمي شود. ابهام اصلي اينجاست كه چطور قرار است افراد معلوم الحال تأييد 
صالحيت شوند؟ اگر آنها صالحيت الزم را دارند كه اصال نيازي به تأييد آنها 
نيست. با همه اين تفاسير بايد اذعان كرد كه همچنان خبري از فرهنگ سازي 
واقعي از سوي نهادهاي مسئول نيست و همه صحبت هايي كه در اين زمينه 

مطرح مي شود تنها براي محق جلوه دادن مسئوالن است و بس.

يزدانيدرانتخابيالمپيك!

فيروزجا؛لژيونرشطرنجايراندرفرانسه
انتشار خبر تغيير       بازتاب
عليرضا  تابعيت 
فيروزجا، قهرمان شطرنج كشورمان باعث نگراني 
زيادي در نزد عالقه مندان به شطرنج و هواداران 
اين ورزش��كار جوان و آينده دار كشورمان شد. 
خبري كه البته خيلي زود هم از سوي فدراسيون 
شطرنج و هم از جانب پدر فيروزجا تكذيب شد.  
مهرداد پهلوان زاده، رئيس فدراس��يون شطرنج 
بالفاصله بعد از انتشار اين خبر ضمن تكذيب آن 
درباره بازي كردن فيروزجا زير پرچم فرانسه گفت: 
»فيروزجا قرار است به فرانسه اعزام و در ليگ اين 

كشور به رقابت بپردازد. من با پدر فيروزجا و خود 
عليرضا صحبت كردم و اصاًل قصد تغيير مليت 
ندارند.  پدر عليرضا فيروزجا هم گفت: »اين خبر را 
تكذيب مي كنم. عليرضا با توجه به عملكرد خوب 
خود به عنوان اولين لژيونر حرفه اي ايراني به ليگ 
فرانسه دعوت ش��ده اس��ت. ليگ فرانسه خانه 
اختصاصي و امكانات زيادي ب��ه فيروزجا داده و 
همين باعث شده كه سوء تفاهمي در بين اهالي 
شطرنج به وجود آيد. فيروزجا به عنوان لژيونر در 
ليگ فرانسه دست به مهره خواهد شد و هيچ گونه 

تغيير مليتي در كار نيست.«

تيم ملي بسكتبال كشورمان كه خود 
حامد قهرماني

      خبر
را ب��راي حض��ور در رقابت ه��اي 
جام جهاني آماده مي كند، در دومين 
ديدار خ��ود در تورنمنت پيك چي��ن با نتيجه 89 ب��ر ۷۷ مغلوب 
مونته نگرو شد. اين شكست در حالي اتفاق افتاد كه مهران شاهين طبع 
سرمربي تيم ملي نتوانست از آرون گرامي پور سنتر تيم ملي به دليل 
مسموميت غذايي و بهنام يخچالي گارد تيم ملي به دليل مصدوميت 
جزئي در اين ديدار استفاده كند، در حالي كه مونته نگرو با قدرت تمام 
و حتي با بهره گيري از ستاره خود نيكوال ووچويچ پا به ميدان گذاشته 
بود. سنتر برجسته مونته نگرو و بازيكن تيم اورالندو مجيك در ديدار 
مقابل تيم ملي اي��ران عملكرد فوق العاده اي از خود نش��ان داد و در 
پيروزي تيمش نقش به سزايي داشت. ايران در اولين ديدار خود در 
اين مسابقات روز پنج شنبه تيم ملي نيجريه را شكست داد و حاال براي 
به دست آوردن عنوان سوم اين مسابقات بايد تالش  كند. ملي پوشان 
كشورمان در اين بازي از ساعت 11:30 صبح امروز به وقت تهران بايد 

به مصاف بازنده ديدار لهس��تان و نيجريه برون��د. ديدار رده بندي 
تورنمنت تداركاتي پيك آخرين ديدار تداركاتي رسمي تيم ملي ايران 
پيش از آغاز جام جهاني است.  تيم ملي بسكتبال كشورمان در حالي 
آماده حضور در جام جهاني است كه عملكرد بازيكنان بزرگ و نامدار 
ايران مورد توجه فدراس��يون جهاني بس��كتبال قرار گرفته و اين 
فدراسيون در گزارشي به تمجيد از ستاره هاي تيم ملي ايران پرداخت 
و احتمال داد جام جهاني 2019 چين آخرين حضور حدادي در اين 
رقابت ها باشد.  در گزارش فدراسيون جهاني آمده است: »ايران با در 
اختيار داشتن حامد حدادي و صمد نيكخواه بهرامي تيم وزيني را به 
مسابقات جام جهاني 2019 چين اعزام كرده است. اين دو ستاره براي 
سومين دوره متوالي است كه حضور در جام جهاني را تجربه مي كنند 
و حاال مي خواهن��د تيم جوان اي��ران را رهبري كنن��د. حدادي و 
نيكخواه بهرامي براي اولين بار در سال 2010 حضور در جام جهاني 
را تجربه كردند و پس از آن بار ديگر در س��ال 2014 در مسابقات 

اسپانيا راهي اين رويداد مهم شدند.«

شاگردانشاهينطبع
حريفمونتهنگرونشدند

 با اعالم تركيب تيم ملي كشتي 
فريدون حسن

     چهره
آزاد براي شركت در رقابت هاي 
جهان��ي قزاقس��تان تم��ام 
گمانه زني ها درخصوص حضور يا عدم حضور رضا يزداني 
كاپيتان تيم ملي در تركيب به پايان رسيد چراكه كاپيتان 
به رغم تمام اخباري كه پيش از اين شنيده مي شد در تركيب 
جا گرفت. رقابت هاي كش��تي قهرماني جهان و گزينش��ي 
المپيك روزهاي 23تا 31 شهريورماه در شهر نورسلطان 

قزاقس��تان برگزار مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه 
شاگردان غالمرضا محمدي هم اكنون اردوي ماقبل 
پاياني خود را در خانه كشتي پشت سر مي گذارند. 
طبق اعالم س��رمربي تيم ملي رضا اطري، بهنام 
احس��ان پور، پيمان بياباني، يونس امامي، رضا 
افضلي، بهمن تيموري، حسن يزداني، عليرضا 
كريمي، رضا يزداني و پروي��ز هادي نفرات 
نهايي هس��تند كه در اي��ن رقابت ها روي 
تش��ك مي روند. نكته جالب اين ليست 
حضور رضا يزداني در آن است و كاپيتان 
تيم مل��ي در حال��ي راهي قزاقس��تان 
مي شود كه پيش از اين اعالم شده بود با 
توجه به مصدوميت از تركيب تيم ملي 
كنار گذاشته شده است، انتخابي كه 
ش��ايد براي غالمرضا محمدي با 

حاشيه هاي زيادي همراه باشد. 

ابهام در پرونده تحقيق و تفحص از سرخابي ها
يوسفنژاد:بهپايانكاررسيدهايم!

اواخر خرداد س��ال گذش��ته بود كه طرح تحقيق و تفحص از استقالل و 
پرسپوليس به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.  تحقيق و تفحصي كه 
با اس��تقبال وزير ورزش نيز مواجه شد: »من حتماً مي خواهم كه مجلس 
عملكرد دقيقي روي اين دو باش��گاه در 10سال گذش��ته داشته باشد و 
مشخص ش��ود كه چه اتفاقاتي افتاده، چه كس��اني خدمت و چه كساني 
كوتاهي كرده اند.« البته پروژه اي كه قرار بود شش ماهه پرونده آن بسته 
شود. مسئله اي كه احس��ان قاضي زاده هاش��مي نماينده مردم فريمان، 
سرخس و بخش هاي احمدآباد و همچنين عضو هيئت تحقيق و تفحص از 
باشگاه هاي پرسپوليس نيز بر آن تأكيد داشت: »اميدواريم در يك فضاي 
آرام ظرف مدت شش ماه با توجه به اينكه افرادي از سوي كميته تحقيق 
و تفحص در دو باشگاه مستقر خواهند شد، عملكرد آنها در مدت 10 سال 
كه دوره هاي مختلف مديريتي را در برمي گيرد، بررسي شود.« اما بعد از 
شش ماه محمدصادق طباطبايي نژاد، رئيس كميته تحقيق و تفحص از 
پرسپوليس و استقالل در تاريح 24 آذر9۷ بود كه تأكيد كرد اين كميته 
براساس اسناد دريافتي و گفت وگو با افراد مرتبط، برنامه هاي خود را پيش 
برده، اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است و اين اظهارنظر نشان از ادامه دار 
بودن ماجراي تحقيق و تفحص داشت. تحقيقاتي كه حاال طبق گفته هاي 
يوسف نژاد، گويا به نقطه پايان رسيده! هرچند كه 20 روز قبل نيز سيدصادق 
طباطبايي، رئيس هيئت  تحقيق و تفحص از سرخابي ها چنين مسئله اي 
را مطرح كرده بود: »روند بررسي اين پرونده به پايان رسيده و هفته گذشته 

نيز جلسه اي درباره جمع بندي اين تحقيق و تفحص داشتيم.«
بعد از صحبت هاي نماينده اردس��تان در مجلس، اين بار يوس��ف نژاد، 
عضو هيئت تحقيق و تفحص از باش��گاه هاي استقالل و پرسپوليس از 
پايان كار اين پروژه خبر مي دهد: »هيئت تفحص تمام اسناد، مدارك، 
سوابق و همچنين مصارف 10سال گذش��ته دو باشگاه را مورد بررسي 
قرار داده و در اين رابطه گزارشي شامل مسائل مختلفي از جمله منابع، 
بازيكنان، قراردادها، مطالبات، ش��كايات بين المللي و همچنين ضعف 
مديريتي تهيه شده و گزارشي كه چندين هزار صفحه اسناد، مدارك و 
پشتيبان دارد كه پس از ارجاع و قرائت در صحن علني مجلس و اخذ نظر 

نمايندگان، جمع بندي نهايي آن به دستگاه قضا ارسال مي شود.«
به گفته يوسف نژاد، در گزارش مذكور نام تمامي افراد متخلف كه شامل 
مديران عامل، اعضاي هيئت مديره، مديران مرتبط اس��ت، آورده شده 
كه در صورت تأييد تخلفات تمامي اف��راد از طريق قضايي مورد پيگرد 

قانوني قرار مي گيرند. 
عضو كميته تحقيق و تفحص از سرخابي ها در حالي به سنگين بودن اين 
پرونده اشاره مي كند كه رئيس اين كميته نيز پيشتر در اين خصوص 
گفته بود بي نظمي در ساختار اين دوباش��گاه به وضوح ديده مي شود: 
»براي شناخت مشكالت اين دوباش��گاه نيازي به بررسي و تحقيق و 
تفحص نيست چراكه مشكالت اين دو باشگاه به قدري واضح است كه 
خود مديران آنها هم به اين مشكالت اعتراف مي كنند. بدون شك بايد 
نظام حقوقي و مالي اين دوباشگاه نظام مند شود. به طور نمونه در پايان 
هر سال بايد اين دو باشگاه بيالن مالي خود را اعالم كنند كه اين اتفاق به 

دليل اينكه جمع بندي در پايان سال انجام نشده، وجود ندارد.«
البته آنچه يوس��ف نژادي يا طباطبايي در زمان هاي مختلف درخصوص 
مشكالت و فسادهاي مديريتي سرخابي ها به زبان مي آوردند، داستان تازه اي 
نيست كه به تازگي و توسط نمايندگان مردم در خانه ملت كشف شده باشد. 
همه آنچه طي اين يك سال و سه ماه درخصوص دو باشگاه پرسپوليس و 
استقالل مطرح شده، همان فريادهايي است كه طي ساليان گذشته همواره 
از حنجره رسانه ها خارج ش��ده، اما گوش شنوايي براي شنيدن آن نبوده 
است. نماينده هاي مجلس بعد از يك سال و اندي تحقيقات امروز به نكاتي 
دست يافتند كه سال هاست براي رسانه ها به روشني روز است. اما با وجود 
اين انتظار مي رود نتايج به دست آمده از سوي مجلسي ها كه طبق گفته هاي 
خود آنها پرونده اي قطور است و غيرقابل انكار به سرنوشت پرونده فساد در 

فوتبال دچار نشود و به نتيجه اي مثبت بينجامد.


