
در حال�ي مرگ 
سعيد احمديان

    گزارش
ک�ودک ش�ش 
س�اله پ�س از 
پايان بازي پرسپوليس و صنعت نفت کام همه 
را تلخ کرده که استاديوم های فوتبال ايران با 
توجه به اهمال و بی توجهی مس�ئوالن بارها 
چنين حوادث مرگباري را به خ�ود ديده اند.

می خواس��تند از فوتبال لذت ببرن��د و براي دو 
س��اعت هم که ش��ده فارغ از هياهوی زندگي، 
س��رگرم تماش��اي بازي تيم های محبوب شان 
شوند. همان چيزي که مهدي تاج قبل از شروع 
فصل جديد وع��ده اش را داده ب��ود. وعده های 
وزير ورزش هم  دست کمی از رئيس فدراسيون 
فوتبال نداش��ت تا وزارت ورزش و فدراس��يون 
براي اينکه امن ش��دن اس��تاديوم ها را هر کدام 
به پاي خودش��ان بنويسند، مس��ابقه بگذارند. 
اتفاق تلخ دوشنبه شب اما نشان داد که همه آن 
رؤيابافی های مهدي تاج و مس��عود سلطاني فر، 
وعده های پوشالي بيش نبوده است. وعده هايی 
که نه تنها با گذش��ت س��ه هفته از شروع فصل 
جديد ليگ برت��ر فوتبال ل��ذت را مهمان خانه 
فوتبالي ها نکرده، بلکه س��ايه مرگ را باالي سر 

هواداران فوتبال گسترده تر از قبل کرده است.
  گيت هايی که پيام آور مرگ شدند

عماد شش س��ال بيش��تر نداش��ت، آمده بود در 
اس��تاديوم کنار پدرش فوتبال ببيند و روز بعدش 
برود پيش بچه ه��ای محل و به خاطر ورزش��گاه 
رفتنش پز بدهد، اما فوتبال جانش را گرفت. همان 
س��ازه ها و گيت های الکترونيکي که قرار بود ورود 
تماشاگران را به ورزشگاه راحت تر کند، ارابه مرگ 
شد و جان عماد را گرفت. رسانه ها نوشته اند عماد 

صفی ياری پس از ديدار دو تيم پرسپوليس و صنعت 
نفت آبادان قصد عبور از گيت های بليت فروش��ی 
الکترونيک ورزش��گاه را داش��ت که بر اثر تماس 
صورتش با ميله ه��ای فلزی دچ��ار برق گرفتگی 
می ش��ود و جان خود را از دس��ت می دهد. گفته 
می ش��ود پيمانکار برای محکم ک��ردن پايه های 

داربست فلزی، نرده آن را با سيم برق بسته است.
مثل هميش��ه اين بار هم کسي مسئوليتی قبول 
نمی کند و فدراس��يون فوتب��ال و وزارت ورزش 
به عنوان مقصران اين حادثه سکوت کرده اند. خبر 
می رسد پيمانکار بازداشت شده است. با اين حال 
کمتر کسي می پرسد که وقتي ورزشگاه هايی که 
18 سال در تجهيز زيرس��اخت های امنيتي آن 
اهمال شده، چطور خواسته اند در دو ماه اين کار 
زمين مانده را انجام  دهند. البته وقتي بخواهند 
س��روته کار را هم بياورند و نظارتي هم روي کار 
پيمانکاران صورت نگيرد، خروجي آن  می شود 
تجهيزات نصب شده ای که ارابه مرگ می شوند!

  کشته ميدان جنگ فوتبال
البته عماد اولين قرباني ورزش��گاه های فوتبال 
نيست و در صورت بی توجهی و برخورد نکردن 
با متخلفان چنين حوادث تلخي، آخرين آن هم 
نخواهد بود. مجتبي زارعي يکي ديگر از قربانيان 
فوتبال است. هوادار 30 ساله ای که هنوز مراسم 
س��الگردش برگزار نشده اس��ت. مجتبي ششم 
ارديبهشت امسال در حالي تصميم می گيرد به 
استاديوم برود که تصور نمی کرد بازگشتي برايش 
در کار نخواهد بود و بازي پرسپوليس و سپاهان 
سکانس پاياني زندگی اش می شود. هرچند که 
رئيس اورژان��س تهران پس از اع��ام مرگ اين 
هوادار، مدعي ش��د او بر اثر مص��رف موادمخدر 

جان داده است، اما نزديکان مجتبي روايت های 
ديگري را مطرح کردند.

 بردار اين هوادار با تکذيب اين ادعا گفت: »برادرم 
اصاً اعتياد نداشت. نظريه اوليه پزشکی قانونی نيز 
ايست قلبی بوده است، به همين دليل از اورژانس 
شکايت داريم.« ايست قلبي هوادار پرسپوليس 
در جريان مسابقه با سپاهان در شرايطي بود که 
در اين بازي با توجه به درگيری هواداران دو تيم 
و جانمايي غلط مس��ئوالن فدراسيون و سازمان 
ليگ، بيش از 200 نفر زخمي شدند. به گفته يکی 
از دوستان مجتبی، چنين شرايطي سبب شد او 
به دليل استرس باالي تماشاي بازي حالش به هم 
بخورد و تاش پزشکان هم نتيجه ای نداشته باشد 
و کسی که با پاي خود به اس��تاديوم آمده بود با 

تابوت راهي خانه اش شود!
  درها را بستند، هواداران مردند

14 سال قبل هم ورزشگاه آزادي مرگ هواداران 
فوتب��ال را به خ��ودش ديده ب��ود. جمعه پنجم 
فروردين 1384، در جريان ب��ازي ايران و ژاپن 
در چارچوب انتخابي جام جهاني 2006  آلمان، 
بسته ش��دن برخي از در های خروجي در پايان 
مسابقه، سبب ازدحام ش��ديد می شود و رحيم 
ش��فاعت، س��يدرحيم سيدهاش��می، مجتبی 
ابراهيم زاده، هادی ربيعی، بهروز صدوقی، اميد 
چوبدار خوش��خو و محمد جعف��ری هفت نفری 

بودند که جان خود را از دست می دهند. 
يکي از ش��اهدان عيني، ماجرا را اينطور تعريف 
کرده اس��ت: »جمعيت پشت س��ر هم به سمت 
در خروج��ی پي��ش می رفتند. م��ا از طبقه دوم 
وارد سرازيری رمپ ش��ديم. زمانی که به نرده ها 
رسيديم، متوجه شديم که در بسته است. مردم 

نمی دانستند که در را بسته اند. فشار دائماً بيشتر   
می شد، حتی روی مردم آب ريختند، اما به ميزانی 
ازدحام و فشار زياد بود که لنگه در از جا کنده شد و 
به سمت بيرون افتاد. مردم پس از افتادن در قصد 
داشتند از روی آن خارج ش��وند، اما بسياری به 
زمين خوردند و پاهايشان ميان نرده های در گير 
کرد. اينقدر جمعيت و ازدحام زياد بود که دائماً 
افراد پشت يکديگر فشار می آوردند و روی يکديگر 
می افتادند. برادر من هم پاي��ش در ميان در گير 
کرد و خيل جمعيت روی او قرار گرفتند و به خاطر 
فشار بيش از حد در نهايت جان باخت. اگر همان 
دری را که ما از آن وار ش��ده بوديم، نمی بستند، 

راحت می توانستيم از ورزشگاه خارج شويم.«
   سقف های بی مسئوليتی ريخت

16 ارديبهش��ت 1380 از ديگر روزهاي مرگبار 
فوتبال ايران بود. فاجعه ای که اين بار در ورزشگاه 
شهيد متقي  ساري و در جريان بازي پرسپوليس 
و شموش��ک در جام حذفي  رخ داد. مسابقه ای 
که بيش��تر از 10 هزار نفر به اين ورزشگاه 5 هزار 
نفري آمده بودند تا بس��ياری از تماشاگران روی 
سقف و حتی نورافکن ورزشگاه بنشينند. ازدحام 
بيش از حد تماشاگران و سهل انگاری مسئوالن 
برگزاري در زمينه رعايت نظم س��بب می شود با 
جنب وجوش تماشاگراني که روي سقف ايرانيتي 
جايگاه شمالي ورزش��گاه بودند، اين سقف روي 
هواداران پرس��پوليس که زير آن نشسته بودند، 
بريزد و بس��ياری از تماش��اگران کشته و زخمی 
شوند. البته تعداد قربانيان آن حادثه مبهم ماند 
و آنچه رسماً اعام شده بود با روايت مردم کوچه 
و بازار و شاهدان عيني داستان، زمين تا آسمان 

اختاف داشت.
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نگاهي به حوادث مرگبار ورزشگاه های ايران به بهانه مرگ کودک 6 ساله در جريان بازي پرسپوليس و صنعت نفت
فريدون حسن

 آزادکاران ايران 
راهي قزاقستان شدند

اعضای تيم ملی کش��تی آزاد ب��رای حضور در رقابت ه��ای جهانی و 
گزينش��ی المپيک، بامداد ديروز راهی قزاقس��تان شدند. رقابت های 
کش��تی آزاد قهرمانی جهان روزهای 28 تا 31 ش��هريورماه در شهر 

نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.  
رضا اطری، بهنام احس��ان پور، اميرمحمد يزدانی، يونس امامی، رضا 
افضلی، بهمن تيموری، حسن يزدانی، عليرضا کريمی، علی شعبانی و 
يداهلل محبی ملی پوش��ان آزادکار اوزان مختلف ايران در اين رقابت ها 
هستند که با هدايت غامرضا محمدي به مصاف حريفان خود می روند. 
اين مسابقات از س��اعت 11 تا 16 و 18 تا 21 برگزار می شود و ساعت 

11 به وقت قزاقستان ساعت ۹:30 به وقت ايران است.

دنیا حیدری

يک فصل کامل به سولسشر زمان بدهید
 پيش از تعطيات ملی و در ش��روع فصل 
جديد ليگ برتر انگليس، اوله گونار سولسشر 
ضعيف ترين شروع منچستريونايتد در 2۷ 
سال گذش��ته ليگ برتر را با يک پيروزی، 
دو تساوی و يک شکست رقم زد، اما وقفه 
رقابت های باشگاهی برای او فرصتی شد تا 
نفسی تازه به کالبد تيم تحت رهبری اش 
بدمد. شياطين سرخ در هفته پنجم ليگ 
برتر توانستند در ديداری حساس و حياتی 
لسترسيتی سرسخت را شکست دهند و حاال به لطف اين 3 امتياز، جمع 
اندوخته های خود را به عدد 8 رسانده اند و به رده چهارم جدول رده بندی 
OleOut# صعود کرده ان��د. با اين ح��ال در هفته های اخير هش��تگ
در ش��بکه های اجتماعی به خصوص در توئيتر بارها مورد بازنش��ر قرار 
گرفته و اين نشان می دهد که هواداران در فضای مجازی خواهان تغيير 
هستند. البته در سکوهای اولدترافورد به اندازه فضای مجازی، اين موج 
منفی عليه سرمربی تيم وجود ندارد، اما همگان می دانند که چند نتيجه 
ضعيف می تواند موج منفی فضای مجازی را به س��کوهای پرشور تئاتر 
رؤياها نيز تزريق کند. اوله از شرايط سکوها نگران است و اکنون متوجه 
ناراحتی هواداران متعصب يونايتد نيز ش��ده، ولی او بايد بيش از هر چيز 
ديگری به پيشرفت و سبک بازی تيمش بينديشد و مسئوليت رفع برخی 
از نگرانی های خود را به مدير ورزشی تيم واگذار کند. نکته اميدوارکننده 
اينجاست که نشانه هايی از موفقيت و پيش��رفت در جدال برابر لستر در 
يونايتد ديده شد و طبق برخی الگوريتم ها شياطين سرخ اکنون با کسب 
اين 3 امتياز از آنچه انتظار می رفت، امتياز بيشتری تا اين مقطع از فصل به 
دست آورده اند. جايگاه اوله حاال با کسب پيروزی برابر لستر تا حدودی امن 
شده و هواداران به صورت موقت از سر دادن شعار عليه او دست برداشته اند 
و از باش��گاه هم خبری مبنی ب��ر ايجاد تغيي��رات در کادر فنی به گوش 
نمی رسد. ضمن اينکه حتی اگر همين لحظه شمارش معکوس اخراج اوله 
آغاز شود مربی مناسبی در دسترس شياطين سرخ نيست و قطعاً مربی 
جايگزين بهتر از او هم عمل نخواهد کرد! به همين دليل يونايتدی ها برای 
بازگشت به دوران طايی خود بايد حداقل يک فصل کامل به سولسشر 

زمان بدهند و پيشرفت تيم را ببينند.

دين جونز

بليچر ريپورت

وظیفه داريم دربي را ببريم 
پرسپوليس دوشنبه ش��ب قبل از دربی، بازي با صنعت نفت را برد تا 
با روحيه ای  باال گام به ميدان بزرگ درب��ي بگذارد. هرچند که حال و 
هواي دربي هيچ ربطي به نتيجه گيری دو تيم در هفته های قبل ندارد 
و نمی توان تيمي را به سبب برتري در آنها پيروز ميدان قلمداد کرد، 
اما به هر حال داشتن روحيه براي اين بازي نقش مؤثری در موفقيت 
يک تيم دارد. البته کالدرون هم بايد اي��ن را خوب بداند که روحيه با 
غرور کاذب کامًا متفاوت است و پرسپوليس اين سابقه را داشته که 
به رغم داشتن وضعيت بهتر نسبت به استقال پيش از دربي، بازي را 
به حريف واگذار کرده است. بنابراين کالدرون بايد غرور را در بازيکنان 
خود بکشد و بعد به فکر فتح دربي باشد. کاري که اگر موفق به انجام 
آن نشود بطور حتم به مشکل برخواهد خورد.  کالدرون بعد از پيروزی 
مقابل صنعت نفت گفت: »می دانستيم بازی سختی داريم و وظيفه ما 
کسب پيروزی بود. در دربی هم همين وظيفه را داريم. مطمئناً کسب 
پيروزی ارزشمندتر از هر چيزی است. دربی بازی بزرگی خواهد بود. 

اميدوارم هواداران از ديدن اين بازی لذت ببرند.«

بقات  مس������ا      وزنه برداری
وزنه ب���رداری 
قهرمانی جهان از امروز در تايلند آغاز می شود و 
پوالدمردان ايران برای نشان دادن قدرت واقعی 
خود به جنگ پوالد س��رد می روند. ملی پوشان 
کشورمان در حالی با بهترين وزنه برداران دنيا به 
رقابت می پردازن��د که اميد زيادی به کس��ب 
موفقيت در اي��ن رويداد دارند. بر اس��اس نظر 
محمدحسين برخواه، سرمربی تيم ملی در 55 
کيلوگرم حاف��ظ قش��قايی، 8۹ کيلوگرم علی 
ميری و محمد زارعی، در ۹6 کيلوگرم کيانوش 
رستمی و ايوب موسوی، در 102 کيلوگرم رضا 
دهدار و رضا بيرانون��د، در 10۹ کيلوگرم علی 
هاش��می و در 10۹+ کيلوگرم عل��ی داودی و 
محسن دادرس را برای حضور در جهانی تايلند 

انتخاب کرد و حاال زمان آن رسيده که آنها 
شايستگی هايشان را نشان دهند. نکته 
مورد توجه غيبت سهراب مرادی است. 
مرادی که يکی از اميدهای وزنه برداری 
کشورمان محسوب می شود، مدت هاست 
که به دلي��ل آس��يب ديدگی تمرين 

نمی کند. هنوز مشخص نيست 
که م��رادی ب��ه بازی های 

المپيک می رسد يا نه. در 
دوره گذش��ته اي��ن 
رقابت ها تي��م ايران 
روی س��کوی سوم 
جهان ايستاد و انتظار 
می رود در اين دوره 
عملک��رد بهتری از 
پوالدمردان ش��اهد 
باشيم. پيش از اعزام 
تيم به تايلند رئيس 
فدراس�����يون ب��ا 
امي��دواری از آينده 
اين تيم در مسابقات 
جهانی س��خن گفت. 

علی مرادی اين وعده را 

داد که در جهانی 201۹ نتايج درخش��انی رقم 
بخ��ورد. در بين نف��رات اعزامی ن��ام کيانوش 
رستمی به چشم می خورد. ملی پوش وزن ۹6، 
چند سالی است که تحت هيچ شرايطی حاضر به 
تمرين با ساير نفرات نيست. رستمی که انتظار 
دارد سرمربی تيم ملی با نظر او تعيين شود برای 
اين رقابت ها نيز تمرينات انفرادی داشت، اما در 
نهايت در ترکيب نهايی تيم ملی قرار گرفت. نکته 
جالب اينکه فدراسيون نيز مخالفتی با اين مسئله 
نداش��ت، حتی رئيس فدراس��يون در نشست 
خبری اخي��رش حاضر نش��د در اين خصوص 
صحبت کن��د. با توجه به ش��رايط تي��م ملی و 
همچنين رقبا، کس��ب مدال در اي��ن دوره کار 
س��اده ای  نخواه��د ب��ود، ب��ه ويژه در دس��ته 
س��نگين وزن. در 10۹+ دو چه��ره جوان از 
کشورمان روی تخته می روند. بدون 
ش��ک داودی و دادرس در غي��اب 
س��عيدعلی حس��ينی و پ��س از 
خداحافظی بهداد سليمی برای رفتن 
روی سکو کار سختی پيش رو دارند. 
ضمن اينکه تاالخادزه اين بار نيز برای 
کس��ب طا خيز برداش��ته 
است. در ساير اوزان هم 
وزنه برداران عنوان دار و 
مدع��ی ب��ه مح��ل 
برگ��زاری رقابت ه��ا 
آمده اند تا در فاصله 
يک س��ال مانده تا 
بازی های المپيک 
آمادگی ش��ان را 
محک بزنند. به 
همي��ن خاط��ر 
است که شاگردان 
برخواه بايد با تمام 
قوا به ميدان بروند 
و انگيزه و تمرکز باال 
کمک بزرگ��ی به آنها 

خواهد کرد.

نه مربی ساالری و نه حتی مديرساالری

رضايی: بودجه پارالمپیک را بدهید

رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان امروز آغاز می شود

نبرد سخت پوالدمردان ايران با رقبای جهانی

سرپرست کاروان 
شيوا نوروزی

      چهره
ورزشی ايران در 
پارالمپيک 2020 
نتايج س��فر اخيرش به توکيو و حضور در جلسه 
سرپرستان را تشريح کرد. نشست خبری هادی 
رضايی، دبير اجرايی کميته ملی پارالمپيک ديروز 
برگ��زار ش��د و او در خصوص مس��ائل پيرامون 
بازی های پارالمپيک و شرايط کاروان کشورمان 
توضيحاتی ارائ��ه داد. هادی رضاي��ی در ابتدا به 
دهکده برگزاری بازی ها اش��اره کرد: »بازی های 
2020 در 22 رشته و با حضور 4400 ورزشکار از 
چهارم شهريور س��ال آينده برگزار خواهند شد. 
دهکده بازی ها شامل 21 ساختمان است و محل 
اسکان کاروان ايران نيز مشخص شده است. تمامی 
تمهيدات الزم برای اسکان ورزشکاران کشورمان 
انجام شده است.« سرپرست کاروان پارالمپيک در 
ادامه در خصوص بحث کس��ب س��هميه اظهار 
داشت: »اميدواريم ورزشکارانمان از پيش بينی های 
ما نيز فراتر بروند و سهميه های بيشتری بگيرند. 
البته قبًا هم اع��ام کرده ايم که ب��رای اعزام به 
پارالمپيک توکيو ماک ما کسب سهميه نيست، 
بلکه ورزشکاران بايد از نظر کيفی شرايط الزم را 
داشته باشند.« ورزشکار ساالری و انتخاب مربيان 
از س��وی برخی ورزش��کاران پارالمپيکی ديگر 
موضوع مطرح شده در اين نشست بود که هادی 

رضاي��ی اينگونه ب��ه آن واکنش نش��ان داد: »نه 
بازيکن ساالری داريم، نه مربی ساالری و نه حتی 
مديرساالری. به اين نکته توجه کنيد که اردوی 
ملی پوش��ان به دو صورت متمرکز و غيرمتمرکز 
برگزار می ش��ود. به صورت موردی اگر بخواهم 
بگويم در مورد ساره جوانمردی و زهرا نعمتی، ما 
تنها مربيانی را قبول داريم که شرايط ذکر شده در 
آيين نامه ما را داشته باشند. ما با ورزشکار طرف 
نيستيم و با فدراس��يون های مربوط طرفيم. در 
خصوص اين دو ورزشکار معتقدم مربيان ايرانی 
خيلی خوبی داريم، اما اگر نداشتيم حاضريم مربی 
خارجی برايشان استخدام کنيم، اما به هيچ وجه 
يک قدم از ضوابط تعيين شده خارج نمی شويم.« 
دبير اجرايی کميته ملی پارالمپيک همچنين از 
مسئوالن خواست شرايط پرداخت بودجه مصوب 
اين کميته را تسهيل کنند: »اگر قرار باشد هر روز 
برای بی پولی ناله کنيم از کارمان عقب می افتيم. 
فقط از دولت، س��ازمان برنامه بودج��ه و وزارت 
می خواهيم که بودجه پيش بينی شده پارالمپيک 
را به دست ما برسانند. بيشتر از حق مان هم چيزی 
نمی خواهيم. امسال سال کسب سهميه پارالمپيک 
است و سال آينده هم سال افتخارآفرينی در اين 
بازی ها. نمی توانيم از مشکات عقب نشينی کنيم. 
با توجه به بودجه تعيين شده برنامه ريزی می کنيم 

و ادامه می دهيم.«

 آقاي تاج، آقاي فتاحي
 از جان فوتبال چه مي خواهید؟

سؤال؛ فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ چند قرباني ديگر الزم دارند 
تا به همه بفهمانن��د برای اداره فوتب��ال ناکارآمد، مس��ئوليت ناپذير 
هستند؟ پرمدعاهايی که از رأی و محکوميت کميته اخاق فرار کردند 
و به خرابکاری های خود در فوتب��ال ادامه دادند، چن��د جنازه ديگر 
می خواهند تا برای هميش��ه بروند؟ باور کنيد که با مديريت درس��ت 

می شود جلوی اين حوادث را گرفت.
تجهيز درست يک ورزشگاه اينقدر کار س��ختي است که فدراسيون 
مهدي تاج و سازمان ليگ پرادعايش با سعيد فتاحي نمی توانند از پس 

آن برآيند؟ اگر چنين است چرا کناره گيری نمی کنند؟ 
آقای تاج، جناب فتاحي شما مسئول داغدار شدن خانواده عماد شش 
ساله هستيد و بايد درباره قتل اين کودک بی گناه و معصوم پاسخگو 
باشيد که اين اتفاق در هر جاي ديگر از اين کره خاکي می افتاد، بطور 
حتم اولين کسي که از سمت خود کناره گيری می کرد شخص رئيس 
فدراسيون فوتبال بود، اما چه سود که اينجا ناکارآمدان عرصه ورزش 
روز به روز پرمدعاتر به کارش��ان ادامه می دهن��د، بدون اينکه مجبور 
باش��ند به کس��ي يا جايي بابت اهمال ها و کم کاری هايش��ان پاسخ 
دهند. البته در اي��ن خصوص بايد از وزير ورزش هم جواب خواس��ت 
و از او پرسيد؛ چگونه برابر اين همه س��وءمديريت سکوت می کند. او 
بايد  از شرکت توسعه و تجهيز پاس��خ بخواهد، اما روی صحبتمان با 

فوتبالی هاست.
 هنوز از ي��اد نبرده ايم اتفاقات تلخ ديدار پرس��پوليس و س��پاهان در 
ورزش��گاه آزادي را. آن بازي هم يک کش��ته داد، کشته ای  که آقايان 
مسئول گفتند زياد مصرف کرده بود، اما بعدها مشخص شد که مرحوم 
س��يگار هم نمی کش��يد. هنوز از ياد نبرده ايم اتفاقات بازي همين دو 
تيم در اصفهان را و باز يادمان هست افتضاحي را که جناب فتاحي در 

جريان بازي فينال جام حذفي به بار آورد.
همه اينها به کنار، همه را تحمل کرديم، حتي وقتي از س��وي کميته 
اخاق محکوم به اخراج شديد و با ش��لوغ کاری زير بار نرفتيد باز هم 
کوتاه آمديم، اما مگر قرار نش��د بمانيد و امکان��ات و تجهيزات فراهم 
کنيد؟ مگر قرار نبود که حوادث تلخ هفته های پاياني ليگ گذش��ته 

تکرار نشود، پس چه شد؟ 
آقاي تاج، آقاي فتاحي براي يک بار بيايي��د و بگوييد در مدت زماني 
که شعار تجهيز ورزشگاه ها را می داديد و مرتب در شهرهاي مختلف 
متکبرانه عکس می انداختيد و ش��روع ليگ را به همي��ن بهانه عقب 

 انداختيد، دقيقاً چه می کرديد؟ 
 اما حاال ديگر بايد پاسخگو باشيد و حتی بايد جواب کم کاری های قبلي 
را هم پس بدهيد. مگر می ش��ود ظرف مدت چند ماه اين همه معضل 
داشت و اين همه تلفات، کشته و مجروح روي دست فوتبال گذاشت. 
مگر می شود همه آقايان هنوز با خوشي و شادماني سرکارشان باشند 
و هر بار گناه  کار خودشان را به گردن ديگران بيندازند. يک روز نيروي 
انتظامي و يک روز باشگاه ها، يک روز تماشاگران و يک روز پيمانکار و 

ديگراني که شايد اصًا وجود خارجي نداشته باشند.
اتفاقات همين سه هفته اول ليگ نوزدهم اين حقيقت را فرياد می زند 
که هيچ اقدامي صورت نگرفته اس��ت. همه فقط ش��عار می دهند و از 
کاري که انجام نداده اند تعريف و تمجيد می کنند و اين نيست جز آنکه 
خيالشان راحت است. هم مهدي تاج با خيال راحت به صندلي رياست 
فدراسيون چسبيده و هم بقيه مديران و البته مدير سازمان ليگ همه 
خيالشان راحت است که حتي اگر در همين دربي پيش رو چند نفر هم 
قرباني شوند کس��ي نمی تواند گزندي به جايگاهشان وارد کند، مرور 

اتفاقات قبلي به وضوح اين ادعا را ثابت می کند.
در تمام اتفاقات قبلي با دنبال کردن س��رنخ ها به چند نفر مش��خص 
می رسيم؛ چند نفري که هرگز پاسخگو نبوده اند. مقصراني که هميشه 
ديگران را مقصر معرفي کرده اند درس��ت مانند آنچه امروز در جريان 
اتفاق تلخ دوش��نبه ش��ب ورزش��گاه آزادي افتاد. همه مقصرند، جز 
فدراسيون و سازمان ليگ و بدتر آنکه با ادعاي بيشتر از هميشه حاال 
نقش مدعی العموم را هم بازي می کنند. انگار نه انگار که اين روزها تمام 
عاقه مندان به فوتبال فقط اين سؤال را مطرح می کنند که اين مديران 
نااليق از جان فوتبال و هواداران آن چه می خواهند و چرا نمی روند تا 

همه نفس راحت بکشند.

اتلتيکو شب سختی برای يووه رقم می زند
لشکرکشی کهکشانی ها به پاريس

رقابت های ليگ قهرمانان اروپا که شب گذشته استارت خورد، امشب با 
برگزاری هشت ديدار ديگر در گروهای A، B، C و D دنبال می شود که 

در حساس ترين آن پی اس جی ميزبان رئال است.
  چالش غايبان 

نخس��تين بازی گروه A با رويارويی کل��وب بروژ و گاالتاس��رای انجام 
می شود، اما بدون شک، حساس ترين بازی امشب مصاف پاری سن ژرمن 
و رئال مادريد از گروهA  است. ديداری که حساسيت آن به دليل غيبت 
بازيکنان مطرح دو تيم بيشتر هم شده اس��ت. ميزبان فرانسوی در بازی 
امش��ب نه فقط نيمار را به دليل توهين به داور بعد از شکست فصل قبل 
پاری سن ژرمن مقابل منچستريونايتد در ليگ قهرمانان به همراه ندارد، 
بلکه از ادينسون کاوانی و امپابه هم به دليل مصدوميت نمی تواند مقابل 
کهکشانی ها استفاده کند. البته در اردوی حريف هم اوضاع خيلی جالب 
توجه نيس��ت و زيدان به دليل مصدوميت ايس��کو، لوکا مودريچ، مارکو 
آسنسيو، مارسلو و همچنين محروم بودن سرخيو راموس و ناچو بدون 
شک کار بسيار سختی برای چيدن ترکيب تيمش برابر دشوارترين حريف 
خود در مرحله گروهی دارد. بايد ديد م��رد اول نيمکت رئال می تواند با 
وجود معضل مصدوميت های اين فصل، تيمش را سربلند از بازی با حريف 
فرانسوی بيرون بياورد و هازارد هم که تابستان امسال با صرف هزينه ای 
100 + 30 ميليون يورو با بندهای متغير از چلسی به رئال مادريد پيوست، 

آيا می تواند برگ برنده کهکشانی ها در ليگ قهرمانان اروپا باشد يا نه.
   فرصت طاليی باواريايی ها

نخس��تين بازی گروه B مصاف المپياکوس با تاتنهام اس��ت. ديداری 
که روی کاغذ شايد برای اس��پرزها خيلی دشوار نباشد، اما بدون شک 
دست کم گرفتن ميزبان توسط ياران مائوريسيو پوچتينو می تواند برای 
سفيدپوشان دردسرساز شود، چراکه المپياکوس همان تيمی است که 
سال گذشته آث ميان را از ليگ اروپا حذف کرد و بعيد نيست با امتياز 

ميزبانی که دارد، در اين بازی تاتنهام را هم آزار دهد! 
در دومين بازی اين گروه بايرن مونيخ آلمان ميزبان ستاره سرخ بلگراد است. 
اگرچه بايرن مونيخ هفته را با تساوی )البته با درخشش مانوئل نوير( مقابل 
اليپزيش، صدرنشين بوندس ليگا شروع کرد، اما بدون شک بازی خانگی 
مقابل ستاره سرخ بلگراد می تواند فرصت خوبی برای استارت قدرتمندانه 
ليگ قهرمانان آسيا برای ياران نيکو کواچ باشد که اين هفته فرصت بسيار 
خوبی را برای صدرنشينی در بوندس ليگا از دست دادند و حاال پيروزی در 
نخستين بازی ليگ قهرمانان می تواند عاوه بر باال بردن روحيه باواريايی ها، 

شانس اين تيم را نيز برای صعود و صدرنشينی بيشتر کند.
  پپ و انديشه استارتی قوی

بازی های گروه C با رويارويی ديناموزاگرب مقابل آتاالنتا آغاز می شود، 
اما بازی مهم اين گروه بی ترديد مصاف شاختار با منچسترسيتی است. 
شاگردان پپ امش��ب در حالی با ش��اختار ديدار می کنند که در آخرين 
بازی خود در ليگ برتر 3 بر 2 مغلوب نويچ شدند. سيتی که اين روزها با 
10 امتياز در رده دوم جدول رده بندی ليگ برتر انگليس قرار دارد،  بعد از 
يک شکست حساس که فاصله اين تيم را با ليورپول صدرنشين به 5 امتياز 
رسانده حاال بايد خود را مهيای استارتی قابل توجه در ليگ قهرمانان اروپا 
کند تا اندکی از فشاری که روی تيم است برداشته شود. البته اگر شاختار، 
پپ و شاگردانش را که بدون ش��ک می خواهند نخستين گام را محکم 
بردارند با اس��تفاده از امتياز ميزبانی غافلگير نکن��د! هرچند که رودری، 
ستاره گران قيمت منچسترسيتی معتقد است شکست برابر نويچ به دليل 

اشتباهات فردی بود و در بازی با شاختار تکرار نخواهد شد.
   بازی سخت يووه در مادريد

در گروه D که رقابت های ليگ قهرمانان با مصاف بايرلورکوزن و لوکوموتيو 
مسکو آغاز می شود، در يکی از مهم ترين بازی ها، امشب اتلتيکومادريد 
از يوونتوس پذيرايی می کند. يووه بعد از دو برد نخس��ت در سری آ، در 
سومين هفته اين رقابت ها برابر فيورنتينا به تساوی بدون گل دست يافت 
تا با تفاضل گل کمتر نس��بت به بولونيا در رده سوم جدول اين رقابت ها 
جای گيرد. ياران رونالدو حاال بايد کار خود را در ليگ قهرمانان ش��روع 
کنند. ساری، سرمربی راه راه پوشان اميدوار است امسال با حضور کريس 
رونالدو جام قهرمانی به تورين بيايد. مصدومان زياد سرمربی اين تيم را با 
مشکاتی مواجه کرده است. کيه لينی، دی شيليو، پيانيچ و کاستا چهار 
بازيکن مصدوم يووه هستند. در آن سوی ميدان هم شاگردان سيمئونه در 

مادريد تاش می کنند شب سختی را برای يوونتوس رقم بزنند.

سايه »مرگ« بر سر »فوتبال«


