
خبری از آن ابهت 
دنيا حيدري
    گزارش

و اقت�دار س�ابق 
نیست و کاری را 
که در طول چهار فصل هیچ ی�ک از مدعیان 
لیگ موفق به انجام آن نشدند، آقایان در عرض 
چند ماه با تصمیم�ات خارق العاده خود انجام 
دادند و قهرمان سه دوره لیگ را چنان به زمین 
زدند که امیدی به سالمت بلند شدنش نیست!

مقایس��ه کالدرون و برانکو بدون شک کاری عبث 
اس��ت، اما آنچه منتقدان و هواداران پرسپولیس 
را به مقایس��ه کادر فنی فعلی و قبلی سرخپوشان 
وامی دارد، بی ثبات��ی این تیم در کس��ب نتایجی 
اس��ت که باعث ش��ده به لطف برد هفته هفتم در 
بهترین حالت بر رده هفتم ج��دول تکیه بزند. در 
واقع پرس��پولیس نه تنها ابهت س��ابق را ندارد و 
نتوانس��ته در این فصل چهره یک مدعی را از خود 
به نمایش بگذارد، بلکه با اصرار و لجاجت در راهی 
قدم برم��ی دارد که در طول هفت هفته گذش��ته 
کوچک ترین ثمری برای این تیم نداشته و این بدون 
تردید چیزی ج��ز  بی کفایتی ها و ناکارآمدی های 
مدیریتی نیس��ت. مدیریت پراش��کالی که کاری 
با قهرمان س��ه دوره لی��گ کرده که هی��چ یک از 
مدعیان قدرت در چهار فصل قبل موفق به انجام آن 
نشده بودند. با وجود این آقایان همچنان به دنبال 
بهانه های صدمن یک غاز هستند برای الپوشانی 

ناکامی هایی که توجیه کردنی نیستند! 
   مرد آرژانتینی زیر ذره بین

کالدرون به واسطه موفقیت های برانکو از همان 

روز نخس��ت زیر ذره بین قرار گرف��ت. پرواضح 
بود هر قدمی ک��ه مرد آرژانتین��ی برمی دارد به 
دقت رصد خواهد شد و حتی بسیاری در مقابل 
عملکرد او مو را از ماست بیرون خواهند کشید. 
البته در مقابل این حساس��یت ها، کالدرون هم 
می توانست با ارائه یک روند موفقیت آمیز خیلی 
زود جای خود را چه روی سکوها و چه در میان 
منتقدان باز کند، چراکه برخوردها با برانکو هم 
در ابتدای کار به همین شکل بود و بسیاری از او به 
عنوان مربی  محتاط سابق تیم ملی یاد می کردند 
و نگاه ها روی او نیز چندان مثبت نبود. کالدرون 
اما برخالف برانکو نه فقط نتوانست این نگاه ها را 
تغییر دهد که با تصمیم��ات غیرمنطقی خود و 
لجاجت هایش اوضاع را هر روز بدتر و بدتر کرد تا 

کار برای او و پرسپولیس سخت شود. 
   اصرار به اشتباه

یک��ی از بزرگ تری��ن ضعف های ای��ن روزهای 
پرسپولیس عملکرد بسیار ضعیف مهاجمان گل 
نزن این تیم اس��ت؛ چه علیپور که با وجود یدک 
کشیدن دو آقای گلی لیگ هنوز پایش به گلزنی 
باز نش��ده و در بازی دیده نمی شود و چه جونیور 
برزیلی که از ی��ک کنترل توپ س��اده نیز عاجز 
و یادآور دی کارمو اس��ت. مهاجمی که با وجود 
حضور در تمام بازی های رسمی و غیررسمی این 
فصل هنوز موفق به ثبت گل به نام خود نشده تا 
جایی که صدای هواداران و پیشکس��وتان را هم 
درآورده، به طوری که علی پروین در اعتراض به 
بازی های بسیار ضعیف او گفته بود چرا پیراهن 

مرا به چنی��ن بازیکنی داده اید و گفته  می ش��د 
مسئوالن باشگاه نیز خواهان فس��خ قرارداد این 
بازیکن ش��ده بودند. حال آنکه به زعم بس��یاری 
از کارشناس��ان نیمکت نش��ین کردن علیپور و 
جونیور می تواند شوکی برای مهاجمان گل نزن 
و بی کیفیت پرس��پولیس باش��د که نه فقط در 
طول 630 دقیقه لی��گ و بازی های جام حذفی، 
بلکه حتی در بازی دوس��تانه با ش��هدای رزکان 
هم موفق به گلزنی نشدند. با وجود این سرمربی 
سرخپوشان به جای فرصت دادن به جوانانی چون 
عبدی که توانایی خود را در دربی به رخ کش��ید، 
همچنان اصرار به استفاده از مهاجمانی دارد که 
کوچک ترین ثمری برای پرسپولیس نداشته اند. 
مسئله جالب اما دفاع بی منطق مرد آرژانتینی از 
مهاجم بی کیفیت تیمش است: »با ۵۵0 هزار دالر 
نمی توانستیم بازیکنی بهتر از جونیور بیاوریم!« 
حال آنکه خود در جایی دیگر مدعی ش��ده بود 
اگر جای این بازیکن برزیلی بود در هر بازی چهار 
گل به ثمر می رساند. اما چرا با علم به پایین بودن 
کیفیت فنی جونیور همچنان در همه بازی ها او را 
در ترکیب اصلی روانه میدان می کند، سؤالی است 
که مرد آرژانتینی پاسخ درستی به آن نمی دهد تا 
این ابهام به وجود آید که آیا کالدرون دستی در 

حضور این بازیکن در پرسپولیس داشته یا نه؟!
   لجاجت بی منطق

اصرار به اش��تباه را تنها در چیدمان خط حمله 
پرسپولیس نمی بینیم، یکی دیگر از ضعف های 
ای��ن روزه��ای سرخپوش��ان آش��فتگی خ��ط 

دفاعی اس��ت که مهر اصلی آن توسط کالدرون 
نیمکت نشین شده است! خط زدن نام سیدجالل 
حسینی توسط مرد آرژانتینی یکی از بزرگ ترین 
س��ؤال های بی پاسخ پرس��پولیس است. مدافع 
باتجرب��ه ای ک��ه مدتی ب��ه بهان��ه مصدومیت 
از میادین دور ب��ود، ولی قبل از ب��ازی با پیکان 
در ش��رایطی ایده آل قرار داش��ت اما با بخشیده 
شدن غیرمنتظره شجاع خلیل زاده یک بار دیگر 
ب��ازی تیم��ش را از روی نیمکت دنب��ال کرد تا 
همچنان عدم حضور او در ترکیب سؤال بی پاسخ 

سرخپوشان باشد.
   بازگشت به عقب

حضور جونیور در پرسپولیس را می توان به پای 
دالل هایی نوش��ت که این روزها فوتبال ایران را 
قرق کرده اند، اما مش��کل اصلی پرسپولیس در 
واقع نه ی��ک بازیکن که تصمیم های نادرس��ت 
مردی است که از اشتباهات خود و ناکامی های 
تیم��ش درس نمی گی��رد و همچنان ب��ه تکرار 
اشتباهاتش اصرار دارد. مسئله ای که باعث شده 
پرسپولیس این فصل نه فقط ابهت همیشگی و 
یک قهرمان را نداشته باش��د که از اوج قدرت به 
زیر کشیده ش��ود. کاری که در طول چهار سال 
گذش��ته هیچ یک از تیم های مدع��ی قهرمانی 
موفق به انجام آن نشدند، اما کالدرون به واسطه 
تصمیمات نادرست خود یک تنه آن را انجام داده 
است. کالدرونی که آمده بود تا در مسیر موفقیت 
برانکو گام بردارد، اما دارد این تیم را به روزهای 

قبل از مرد کروات نزدیک می کند!
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قهرمانی که ابهت سابق را ندارد

سعيد احمديان

قرعه کشی لیگ برتر والیبال با ۸ تیم!
در حالي دیروز پس از چند هفته بالتکلیفي  فدراسیون والیبال تاریخ 
قرعه کشی لیگ برتر والیبال را اعالم کرد که تعداد تیم های حاضر در 
لیگ برتر افت فاحشی داشته است!  مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ 
برتر والیبال مردان ایران امروز در محل فدراس��یون برگزار می شود و 
تیم های پیکان، راه یاب ملل مریوان، سایپا، شهرداری ارومیه، شهرداری 
گنبد، شهرداری ورامین، فوالد ایرانیان سیرجان و فوالد سپاهان هشت 
تیمی هستند که در رقابت های لیگ برتر والیبال که از هشتم آبان آغاز 
می شود، حضور خواهند داش��ت و تعداد تیم ها نسبت به سال گذشته 
کاهش چهار تیمي داشته اس��ت. برخی از تیم ها مثل پیام خراسان و 
خاتم اردکان که مدت هاس��ت تمرینات خود را آغ��از کرده اند در بین 

تیم هایی که در قرعه کشی حضور دارند، قرار نگرفته اند!

حدادي دوباره چیني می شود
سنتر ۲۱۸ سانتی تیم ملی بس��کتبال ایران بار دیگر راهی لیگ چین 
خواهد شد .رس��انه های چینی خبر داده اند که باش��گاه نانجینگ که 
چندی قبل بهن��ام یخچالی را جذب ک��رده بود با حام��د حدادی به 
توافق نهایی رسیده است. با اینکه حدادی فعاًل در ایران بسر می برد و 
تمریناتش را به صورت شخصی دنبال می کند، اما به زودی راهی چین 
خواهد شد تا از شروع لیگ CBA تیم جدید خود، یعنی نانجینگ را 

همراهی کند.

شيوا نوروزی

اشرف رامين

 شفافیت مالی و  تناقضی که
 از فدراسیون فوتبال شروع می شود

شفافیت مالی یکی از خألهای بزرگ فوتبال ایران است که محقق شدن آن 
نیازمند اقدامی بنیادی از سوی فدراسیون فوتبال اس��ت، اما وقتی نفر اول 
فدراسیون خودش به این مسئله اعتقادی ندارد قطعاً نمی توان منتظر تحولی 
بزرگ بود. مهدی تاج دریک برنامه تلویزیونی حاضر شد و با همان اعتماد به 
نفس همیشگی اش از موضوع شفافیت مالی قراردادها سخن گفت. خوشبختانه 
رئیس فدراسیون این مسئله را قبول دارد که در فوتبال حرفه ای جهان  هیچ 
چیز پنهانی وجود ندارد و رقم قرارداد بازیکنان، مربیان و سایر عوامل به صورت 
شفاف اعالم می شود، آن هم بدون اینکه کسی جرئت اعتراض به شفاف سازی را 
داشته باشد. همه این نکات را رئیسی در رسانه ملی اعتراف کرده که حاضر نشده 

رقم دقیق قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال را اعالم کند!
 تاج در واکنش به سؤال مجری به یکی از بندهای مندرج در قرارداد سرمربی 
بلژیکی اشاره کرد که اجازه شفاف سازی را از آنها گرفته است. دقیقاً همین طور 
است؛ قراردادهایی که در فوتبال ما منعقد می شود پر از بندهای ریز و درشتی 
است که فقط و فقط به س��ود بازیکنان و مربیان تمام می شود و این وسط 
مدیران باشگاه ها و فدراس��یون نیز از زیر بار مسئولیت فرار می کنند. عدم 
شفافیت مالی فوتبال کشورمان را به جایی رسانده که باشگاه های سرشناس 
و دولتی هر ساله میلیاردها تومان ضرر می دهند و بدهی هایشان سنگین و 
سنگین تر می شود. تناقض در رفتار مدیران و سوءمدیریت آنها را باید دلیل 
اصلی این بلبشو دانست. وقتی رئیس فدراسیون به عنوان متولی اصلی این 
رشته از شفاف سازی فراری است، اما در ظاهر از آن دم می زند قطعاً نمی توان 
از رؤسای باشگاه ها انتظاری داش��ت، حتی هنوز هم معلوم نیست درآمد 
تبلیغات دور زمین چقدر اس��ت و چگونه خرج می شود. در چنین اوضاعی 
قرارداد بازیکنان بی کیفیت خارجی بدون هیچ ضابطه ای  با رقم های هنگفت 
ثبت می شود، در این بین سهم دالالن هم محفوظ است. کلید شفاف سازی 
را باید از رأس امور زد و فدراسیون باید در این قضیه پیشقدم باشد و باشگاه ها 

را نیز به اجرای قانون شفاف سازی رقم قراردادها ملزم کند. 

مهدی ترابی عاشق مبارزه با صهیونیسم
مهدی ترابی که این روزها با شادی گلش در کانون توجهات قرار گرفته 
پیش از این نیز اعتقادات خود را نش��ان داده بود. سه روز پیش مهدی 
ترابی، هافبک تیم فوتبال پرس��پولیس پس از گشودن دروازه پیکان، 
شعار »تنها راه نجات کشور= اطاعت از رهبری« را روی زیر پیراهن خود 
نشان داد. البته ترابی در گذشته نیز مواضعی گرفته بود که نشان دهنده 
اعتقاداتش بود. او چند س��ال پیش نوش��ته ای را با عنوان »من عاشق 
مبارزه با صهیونیست هستم« در دست گرفته بود که نشان  می داد ترابی 

به کاری که انجام داده، اعتقاد دارد.

در ادامه درخشش 
حامد قهرماني

      ووشو
ووشوکاران ایران 
در مس����ابقات 
قهرماني جهان به میزبان��ي چین، صبح دیروز 
محمدعلی مجیري، تالوکار ۱۸ ساله کشورمان 
با کسب مدال طالي فرم نن دائو تاریخ ساز شد و 
نام خود را به عنوان اولی��ن طالیي ایران در این 
رش��ته ثبت کرد. مجیري ک��ه به تازگی به رده 
س��نی بزرگس��االن آمده اس��ت با نمایش��ی 
خیره کننده و کسب امتیاز 9/63 باالتر از تمامی 
حریفان مطرح خود ایستاد و قهرمان شد و مدال 
زرین طال را از آن خود کرد. نماینده چین تایپه 
با 9/6۲ و کره جنوب��ی هم با 9/6۱ در رتبه های 
دوم و سوم ایستادند. قهرمان جوان کشورمان 
پس از کسب این موفقیت گفت: »با انگیزه باال و 
بدون استرس فرم را اجرا کردم و خوشحالم که 

تالش های��م ج��واب داد. فرش��اد عربی، 
سرمربی تیم ملی صحبت های زیادی با 
من داشت که این مس��ئله باعث شد با 
توان و انگیزه بیشتری کارم را ادامه دهم. 
ش��رایط این رده متفاوت است و شاید 
چند روز پس از مسابقات به ارزش واقعی 
مدال طالی جهان پی ببریم.« مجیری 

در پای��ان عنوان کرد: »از س��ال 
گذشته کارمان را آغاز کردیم 

و اردوهای کوتاه مدتی 
داش��تیم. سپس از 
اوایل امس��ال نیز 
اردوهای جوانان و 
در ادامه اردوهای 
بزرگس��االن آغاز 
شد. در این مدت 
سرمربی تیم ملی 
کمک زی��ادی به 
من کرد تا معایب 
فرم��م را برط��رف 
کنم. خوشحالم در 
تالوی ایران خودم را 

ثابت ک��ردم، من هنوز در ابتدای راه هس��تم.« 
م��دال مجی��ري پایان م��دال آوری ای��ران در 
مسابقات دیروز نبود و الهه منصوریان، ووشوکار 
وزن 6۵ کیلوگرم کشورمان نیز با غلبه بر حریف 
خود در فینال موفق به کسب مدال طال شد تا 
بعد از خواهرش شهربانو و مریم هاشمي سومین 
بانوي طالیي ایران باشد. همچنین دیروز هانیه 
رجبی تالوکار کشورمان هم در فرم نن دائو  بانوان 
به مدال نقره رسید.بعدازظهر دوشنبه شهربانو 
منصوریان و مریم هاشمي دو بانوي مبارز ایران 
اولین مدال های طال را براي کشورمان به ارمغان 
آوردند. مریم هاشمي بعد از آنکه پنجمین مدال 
طالي جهاني خود را به رهب��ر انقالب و مردم 
ایران، بخصوص مردم کرمانش��اه تقدیم کرد، 
گفت: »درست اس��ت که چین مهد این رشته 
محسوب می شود و میلیون ها ووشوکار 
دارد، اما ایران در چند سال اخیر 
و طبق برنامه ریزی که داشته 
جایگاه بسیار خوبی به دست 
آورده است. در حال حاضر ما 
برای دفاع از عنوان قهرمانی خود 
ت��الش می کنیم و رقیب بس��یار 
سرسختی برای چینی ها هستیم. 
ضمن اینکه کس��ب م��دال در 
چین به عنوان مهد این رشته 
بسیار شیرین است.«  هاشمي 
در ادامه به تس��نیم گفت: »دو 
سال قبل و بعد از کسب مدال 
طال در مسابقات جهانی کازان 
از ووشو خداحافظی کردم، اما 
پ��س از مدتی به ای��ن نتیجه 
رسیدم که می توانم همچنان 
دوران قهرمانی خود را ادامه 
دهم. در چین نشان دادیم 
ووش��وی ایران پتانس��یل 
باالی��ی دارد و م��ن نی��ز 
همچنان می توانم کار خود 

را در این رشته ادامه دهم.«

میزباني جام جهاني کشتي فرنگي حاشیه جدي فدراسیون

پول از ماهشهر، میزباني از تهران!

تاریخ سازي تالوکار 18 ساله ایران در چین

مجیري کوالک کرد، منصوريان  طاليي شد

برگزاري مسابقات 
فریدون حسن

     حاشيه
ج���ام جهان��ي 
کش���تي فرنگي 
این روزها به اصلی ترین چالش فدراسیون کشتي 
تبدیل شده است. مسابقاتي که قرار است طي 
روزهاي هفتم و هشتم آذرماه برگزار شود. این 
مسابقات طبق اعالم مسئوالن قبلي فدراسیون 
کشتي قرار بود در بندر ماهشهر برگزار شود، اما 
بعد از تغییر و تحوالت مدیریتي فدراس��یون و 
مش��خص ش��دن رئیس جدید این میزباني به 

تهران منتقل شد.
بن��ا ب��ر اظهارنظرها ب��ه دلی��ل آم��اده نبودن 
زیرساخت های الزم و متناس��ب با نظر اتحادیه 
جهانی کشتی و نبود پرواز مستقیم برای تیم های 
خارجی جهت حضور در ماهشهر، میزباني این 
شهر منتفي و تهران جایگزین ش��ده است، اما 
آنچه باعث بروز حاشیه های مختلف شده مربوط 
به یک میلیارد تومان پولي است که فدراسیون 
بابت این میزباني از خوزس��تاني ها گرفته و پس 
نداده است. در این میان مس��ئوالن فدراسیون 
با رس��انه ای  کردن برخي مکاتبات قبلي مدعي 
شده اند که از ابتدا فدراسیون جهاني با میزباني 
ماهشهر مخالفت کرده بوده و موضوع مربوط به 
این مقطع زماني نیست. ضمن اینکه مسئوالن 
قبلي فدراسیون در مکاتبات خود تهران را به عنوان 

میزب��ان معرفي کرده بودن��د. حمید بني تمیم، 
سرپرست سابق فدراسیون کشتي در واکنش به 
این مسئله به ایسنا گفته است: »سؤال اصلی من 
از مسئوالن فدراسیون این است که چرا شما که 
شهریورماه آمدید میزبانی جام جهانی در تهران 
را تأیید کردید، یک ماه بعد رفتید و یک میلیارد 
تومان از خوزستان پول گرفتید؟ چرا االن این پول 
را برنمی گردانید؟ شما که می گویید شش، هفت 
بانک را  برای اسپانسری هماهنگ کرده اید، پس 
چرا از خوزستان محروم تحت عنوان اینکه مسابقه 

برای شماست برای تهران پول گرفته اید؟!«
فدراسیون نش��ینان کش��تي هنوز پاسخي در 
خصوص چگونگي دریافت و هزینه کرد این مبلغ 
نداده اند، اما نکته جالب تر اینکه فدراسیون حتي 
براي برگزاري مس��ابقات در تهران هم با مشکل 
مالي مواجه اس��ت و باید براي اجاره س��الن ۱۲ 
هزار نفري آزادي براي دو روز مبلغ ۲00 میلیون 
تومان پرداخت کند.  حس��ن رنگرز، سخنگوی 
فدراسیون کشتی با اشاره به این مشکل می گوید: 
»با توجه به وضعیت اعتبارات و مش��کل کمبود 
بودجه، فدراس��یون توانایی پرداخت این هزینه 
س��نگین را ندارد. ما توقع نداریم برای برگزاری 
رقابت های کشوری از ما اجاره نگیرند، اما حداقل 
برای میزبانی جام جهانی به عنوان یک رویداد 

بین المللی توقع مساعدت داریم.«

حیاط خلوت فساد در فوتبال
براندائو جونیور آخرین نمونه از بازیکنان بي کیفیت خارجي است که 
با تماس دالل ها بار و بندیلش را جمع ک��رد و به ایران آمد تا پایش در 
پرسپولیس یکي از بزرگ ترین باشگاه های فوتبال آسیا به توپ بخورد. 
با این حال این بازیکن با گذشت هفت هفته از لیگ برتر فوتبال آنقدر 
ناامیدکننده ظاهر شده که حتي از یک پاس ساده عاجز است و خیلي ها 
این روزها به شک و تردید افتاده اند که آیا واقعاً جونیور فوتبالیست بوده 
است؟   به همین دلیل اس��ت که اصغر مدیرروستا در مصاحبه  با یکي 
از خبرگزاري ها با کنایه گفته اس��ت: »بقال هاي برزیل بهتر از جونیور 

بازي مي کنند.« 
موضوع قابل تأمل هزین��ه ۵۵0 هزار دالري و 6 میلیاردي اس��ت که 
شماره 7 برزیلي قرمزها روي دست باشگاه گذاشته است، هزینه اي که 
دیروز گابریل کالدرون آرژانتیني در صحبت هایي که به نوعي فرار رو به 
جلو از انتخاب چنین بازیکني بود، مدعي شد با چنین رقمي مهاجمي 

بهتر از جونیور به ایران نمي آید! 
البته ادعاي کالدرون را نباید جدي گرفت، به خصوص که رقم قرارداد 
بهترین بازیکنان تیم ملي فوتبال که در لی��گ داخلي بازي مي کنند 
کمتر از 6 میلیارد است و بازیکن داخلي نیست که چنین رقمي دریافت 

کند و بهترین بازیکنان در نهایت 3 تا 4 میلیارد دریافتي دارند.
حال این سؤال پیش می آید؛ چطور مدیران سابق پرسپولیس براي یک 
بازیکن بی کیفیت خارجي در سالي که مشکالت اقتصادي سفره خیلي 
از مردم را کوچک کرده، 6 میلیارد هزینه کرده اند، آن هم باشگاهي که 
دولتي است و بخش عمده بودجه ساالنه اش از بیت المال تأمین می شود. 
البته چنین حیف ومیل هایی را در اکثر باشگاه های دولتي می توان دید، 
باش��گاه هایي که مدیران آن با توجه به پرداخت شدن چنین پول های 
هنگفتي از حس��اب دولت، حساس��یتي روي کیفیت بازیکن و تعداد 

صفرهایي که جلوي قرارداد بازیکنان خارجي می گذارند، ندارند.
نمونه دیگري از چنین حیف ومیل هایی را در یک باشگاه غیردولتی و 
غیرتهراني می توان دید، باشگاهي که براي قرارداد سه بازیکن خارجي 
خود نزدیک به 600 هزار دالر پرداخت کرده است، اما این سه بازیکن با 
گذشت هفت هفته از لیگ، یک دقیقه هم بازي نکرده اند و روي نیمکت 
نشانده شده اند. چنین مسئله ای یک فساد عیان در فوتبال ایران است 
که نه وزارت ورزش و نه وزارتخانه های دیگري که در فوتبال تیم داري 

می کنند، حساسیتي نسبت به آن نشان نمی دهند.
این در حالي اس��ت که پیگیري تنها یک مورد از ق��رارداد با بازیکنان 
بی کیفیت خارجي می تواند ریشه این فساد را برمال کند، به خصوص که 
با توجه به قراردادهاي دالري، عالوه بر بازیکن، خیلي از عوامل از مدیر 
و مربي گرفته تا سرپرست و دالل از این س��فره نفعي دارند، به طوري 
که گفته می ش��ود بیش از نصف پول ق��رارداد بازیکنان خارجي که به 
ایران مي آیند به جیب این بازیکنان نمی رود و در مسیري که آنها طي 
می کنند تا امضا را پاي قراردادشان بیندازند، بین افراد مختلف در داخل 

و خارج باشگاه ها تقسیم می شود.
با وجود چنین فساد آشکاري اما همچنان بازیکنان بی کیفیت و ضعیف 
خارجي در تیم های مختلف دولتي ج��والن می دهند، طوري که یک 
دالل بازیکن ۵0 هزار یورویي را می تواند ۲۵0 هزار یورو به یک باشگاه 
دولتي قالب کند، اما مدیر باالدستی بدون توجه به حیف ومیل هایی که 
صورت می گیرد، یقه مدیر متخلف را نمی گیرد. البته چنین بی تفاوتی 
محدود به امسال یا سال گذشته نیست و سال هاست که فوتبال ایران 
به یک حیاط خلوت براي سوءاستفاده دالري دالل ها و برخي مربیان و 

مدیران تبدیل شده است.
وقتي سیستم نظارتي و بازرسي خاموش باش��د و برخوردی با چنین 
حیف ومیل هایی که در باش��گاه های دولتي صورت می گیرد، نشود باز 
هم شاهد آن خواهیم بود تا دالالني که در اکثر باشگاه های دولتي نفوذ 
زیادی دارند، دس��ت چند برزیلي یا خارجي دیگر را بگیرند و آنها را به 
ایران بیاورند تا با قول دادن جاي خواب و حقوق ماهانه چند هزار دالري، 
قراردادهایي با رقم های چندصد هزار دالري از جیب بیت المال با این 
بازیکنان ببندند و بگویند علي برکت اهلل، بدون آنکه صداي وزیر ورزش 
یا س��ایر دولتي ها دربیاید که خروجي چنین هزینه ای، آن هم در این 

شرایط سخت اقتصادي چیست.

امید زنیت به درخشش دوباره سردار 
اينتر و لیورپول به جبران می انديشند

اینترمیالن این فرصت را دارد تا در سن سیرو نتایج ضعیف این فصلش 
در لیگ قهرمانان اروپا را مقابل دورتموند جبران و هوادارانش را به آینده 
امیدوار کند. دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان امش��ب به پایان 
می رسد و عالوه بر دیدار اینتر – دورتموند، آژاکس و چلسی نیز جدال 

سختی پیش رو دارند.
   آبروداری لیورپول

انتظارات از صدرنشین لیگ جزیره بیشتر از اینهاست، به همین خاطر هم 
رویارویی با تیم خنک برای آنها حساس��یت زیادی دارد. لیورپول امشب 
در بلژیک باید هر طور ش��ده حریف خود را مغلوب کند تا بیش از این از 
حریفانش در گروه E عقب نیفتد. تیم یورگن کلوپ با پیش��ی گرفتن از 
رقبای انگلیسی برای لیگ برتر نگرانی ندارد، اما قرار گرفتن در رده سوم 
گروه در لیگ قهرمانان برایش اصاًل خوشایند نیست. لیورپول این هفته 
یک بازی حساس را نیز مقابل من یونایتد با تساوی یک – یک پشت سر 
گذاشته و بعد از این تساوی به یک برد قاطع برابر حریف بلژیکی نیاز دارد. 
تنها شکست بندرنش��ینان در این فصل فقط در لیگ قهرمانان و آن هم 
مقابل ناپولی رقم خورده است. البته لیورپول در دیدار قبلی نیز به سختی 
از سد سالزبورگ گذشت و حاال در ش��رایطی به میدان می رود که سایه 
سنگین ناپولی و سالزبورگ را باالی سر خود حس می کند. در بازی دیگر، 
صدرنشین گروه یعنی ناپولی هم مهمان سالزبورگ است. ناپولی با هدایت 
آنچلوتی رؤیاهای بزرگی در سر دارد و کارلتو امید زیادی به موفقیت تیمش 
دارد. تس��اوی در این بازی بهترین نتیجه برای لیورپول است، البته اگر 

شاگردان کلوپ دست پر ورزشگاه کریستال آره نا را ترک کنند. 
   طلسم اینتر 

گروه مرگ لیگ قهرمانان برای اینترمی��الن خوش یمن نبوده؛ پس از 
قرعه کش��ی مرحله گروهی   می ش��د حدس زد که قرار گرفتن سه تیم 
اینتر، دورتموند و بارسلونا در یک گروه شرایط دشواری را برای آنها رقم 
خواهد زد. این پیش بینی برای نماینده ایتالیا کاماًل درست از آب درآمده 
است. نروآتزوری از دو بازی قبلی فقط یک امتیاز کسب کرده و آن هم 
مربوط به تساوی برابر اسالویاپراگ است. باخت به بارسا کار تیم کونته 
را سخت کرده تا جایی که آنها به شدت نگران بازی با دورتموند هستند. 
آبی و سیاه های میالن به هر زحمتی بوده  در سری آ با یک امتیاز کمتر از 
یووه در رده دوم ایستاده اند، اما اوضاعشان فعاًل در لیگ قهرمانان خوب 
نیست و در پایان دور رفت آنتونیو کونته قطعاً به کسب یک برد، آن هم 
از نوع خانگی اش به شدت نیاز دارد. با وجود این وضعیت زنبورها کاماًل با 
اینتر متفاوت است؛ دورتموند به غیر از بوندس لیگا روی لیگ قهرمانان 
نیز حساب کرده است. تیم لوسین فاوره تا اینجا توانسته باالتر از بارسا و 
اینتر صدر جدول گروه F را در اختیار داشته باشد. البته با شدید شدن 
رقابت ها قطعاً کار زردپوش��ان هم سخت تر خواهد ش��د و از این به بعد 

می  توان در مورد عملکرد دورتموند هم  نظر داد.
از کنار بازی اسالویا – بارسا نیز نمی توان ساده عبور کرد؛ کاتاالن ها در 
پراگ مهمان هستند و برای مدعی اصلی اس��پانیا و صدرنشین اللیگا 
مصاف با قعرنشین گروه مرگ بازی سختی به حساب نمی آید، به ویژه 
که سوارز، گریزمان و سایرین این روزها خوب گل می زنند و دستورات 
والورده را به خوبی اجرا می کنن��د. یک ماه از آخرین باخت بارس��لونا 
می گذرد که آن هم در لیگ اس��پانیا و برابر گرانادا اتف��اق افتاد. آبی و 

اناری ها در بازی قبلی اینتر را ۲ بر یک شکست داده اند. 
   امیدوار به سردار

زنیت با در اختیار داشتن ستاره ایرانی خود امیدوار است به صدرنشینی اش 
در گروه G ادامه دهد. تیم روسی رقابت سختی با لیون و الیپزیش دارد. تیم 
سردار آزمون در لیگ روسیه روزهای خوبی را پشت سر می گذارد و مهاجم 
ایرانی سهم مهمی در این موفقیت داشته اس��ت. الیپزیش در ورزشگاه 

ردبول آره نا میزبان زنیت است و بنفیکا نیز با لیون مصاف می دهد. 
   محک جدی لمپارد

در گروه آخر یک بازی مهم در آمستردام برگزار می شود؛ آژاکس که هر 
دو بازی اول را با برد به پایان رسانده این بار با چلسی دیدار می کند و اتفاقاً 
شانس زیادی نیز برای کسب سومین برد متوالی دارد. تیم اول هلند برای 
تداوم بخشیدن به نتایج رضایت بخش خود محکوم به شکست آبی های 
لندن اس��ت. چلس��ی که در جزیره چهارم اس��ت، فصل جدید در لیگ 
قهرمانان را با یک باخت و یک پیروزی شروع کرده است. فرانک لمپارد، 
سرمربی جوان تیم منتقدان زیادی دارد و با توجه به نتایج ضعیف تیمش 
حتی احتمال اخراج او نیز وجود دارد. لمپارد و تیمش امشب محک جدی 
می خورند و اگر امتیاز از دست بدهند، جایگاهشان در رده دوم جدول به 

خطر می افتد. لیل و والنسیا آخرین بازی گروه H را برگزار خواهند کرد.

پرسپولیس کالدرون کبريت بي خطر


