
لیورپول و سیتی چشم دیدن هم را ندارند
واقع��اً عجیب بود ک��ه س��رمربیان دو تیم 
صدرنشین جزیره قبل از بازی حساس امشب 
دو تیم حرف از زم��ان بزنند. تنش های یک 
هفته اخیر یورگن کلوپ و پپ گواردیوال ما را 
یاد گذشته و چالش ها بین فرگوسن – آرسن 
ونگر یا مورینیو – رافا بنیتس انداخت. البته 
نباید به آتش بین دو باش��گاه دامن زد، ولی 
وقتی یکی از باشگاه ها به اظهارات سرمربی 
رقیب واکنش نش��ان می دهد باید منتظر 
واکنش متقابل آن یکی باش��گاه نیز باشیم. قهرمانی عجیب و غریب فصل 
گذشته سیتی، آن هم با یک امتیاز بیشتر هنوز از یاد هواداران در مرسی ساید 
نرفته و حتی افتخاری مثل فتح لیگ قهرمانان نیز تأثیری در این قضیه نداشته 
است. به همین خاطر است که در لیورپول دیگر کسی تحمل تکرار اتفاقات 
فصل پیش را ندارد. قرمزها صدرنشین هستند و کسب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر پس از 30 سال برایشان اهمیت زیادی دارد. این بازی عالوه بر مسائل 
فنی، تحت تأثیر تقابل رسانه ای  دو تیم برگزار می شود؛ گواردیوال بیشتر از 
اینکه در مورد تیمش حرف بزند حواسش به لیورپول است. البته کلوپ نسبت 
به همتای اسپانیایی اش در صحبت هایش کمتر از سیتیزن ها حرف می زند. از 
طرفی برخی از بازیکنان هر دو تیم در تیم های ملی کشورشان رابطه خوبی 
با هم دارند. اظهارات متوالی پپ علیه لیورپول، خاطرات سال 2004 را زنده 
می کند؛ زمانی که چلسی با هدایت مورینیو در آنفیلد بازی داشت و رفتار 
آقای خاص حساسیت ها را باال می برد. با این حال باال بردن انگیزه و روحیه 
تیم همزمان با تحت فشار قرار دادن تیم حریف احتمال موفقیت را باال می برد 
و این واقعیت را نمی توان کتمان کرد. در این بین شرایط خوب تیم کلوپ 
کفه ترازو را به نفع آنها سنگین کرده است. لیورپولی ها در یک ماه اخیر در 
چند بازی حساس تساوی یا باخت را با پیروزی عوض و 7 امتیاز حساس را 
ذخیره کرده اند. نبرد لیورپول – سیتی برای هر دو مربی بزرگ ترین دیدار 
فصل محسوب می شود. در صورتی که میزبان برنده شود کار تیم دوم منچستر 
برای رسیدن به قهرمانی سخت  خواهد شد، ولی برد سیتی جان دوباره ای  به 

شاگردان گواردیوال خواهد داد تا همچنان به آینده امیدوار باشند.

نه معطل فدراسيون 
سعيد احمديان

    گزارش
 فوتب�ال ماندن�د و 
ن�ه وزارت ورزش؛ 
خودش�ان پ�اي کار آمدند، خودج�وش و محکم. 
هواداران در کنار باشگاه ها شدند خط مقدم و پاسخ 
دندان ش�کنی دادن�د ب�ه پرچم ه�ا و ش�عارهاي 
تفرقه انگيزی که از برخي ورزشگاه ها بلند شده بود. 
با رقص پرچم های ایران در استادیوم ها، پرچم های 
تفرقه پایين آورده شد و صداي یکپارچگي ایران 
برای گوش هایی خوانده شد که خواب های شومي 
ب�راي چن�د تک�ه ش�دن کش�ورمان دیده ان�د.

هفته دهم لیگ برتر، روي دیگر س��که فوتبال بود، 
هفته ای که نشان داد فحاشي ها و قداره کشی های 
تماشاگرنماها تمام فوتبال نیس��ت. روي دیگر آن 
هرچند کمتر در این سال ها به چشم آمده، اما آنقدر 
دوست داش��تني اس��ت که فوتبال زده نشویم. اگر 
جمعه 10 آبان با اتفاقات تلخ ورزشگاه یادگار امام و 
آن شعارها و گرداندن پرچم بیگانه به کام خیلي ها تلخ 
شد و با شعارهاي تجزیه طلبانه گرگ هایی که زوزه 
می کشیدند، خیلي ها رگ میهن پرستی شان باد کرد، 
اما در هفته دهم برخي باشگاه ها با هوادارانشان دست 
به کار شدند تا فتنه تفرقه را با پر کردن استادیوم ها با 

پرچم ایران در نطفه خفه کنند.
ابتدا در جریان بازي سه ش��نبه گذشته سپاهان و 
تراکتور در ورزش��گاه نقش جهان، پرچم ایران در 
کنار پرچم زرد سپاهان به رقص آمد تا خط باطلي 
روي تحرکاتي بکش��د که پرچم بیگانه را در ایران 
بلند می کنند. جمعه هم از مسجدسلیمان گرفته تا 

مشهد ورزشگاه پر بود از پرچم ایران که در دستان 
هواداران نفت و شهرخودرو تکان می خوردند. یک 
هفته پس از اتفاقات تلخ ورزشگاه یادگار، این بار در 
تبریز هم پرچم ایران در ورزشگاه بنیان دیزل بلند 

شد تا خواب تفرقه طلبان تعبیر نشود.
   حساب هواداران اصيل آذري جداست

دیدن پرچم ایران روي سکوهاي ورزشگاه بنیان دیزل 
تبریز  در جریان بازي جمعه گذشته ماشین سازی و 
ذوب آهن از آن صحنه های به یادماندني هفته بود؛ 
حرکتي که علي اکبرزاده، مدیر رس��انه ای باشگاه 
ماشین سازی در گفت وگو با »جوان« ماجراي آن را 
اینطور روایت می کند: »به جهت اتفاقاتي که اخیراً 
افتاده بود با تصمیم معاونت فرهنگي باشگاه، تعدادی 
پرچم ایران تهیه شد و در اختیار هواداران قرار گرفت 
تا نشان دهیم که اتحاد و یکپارچگي داریم و اجازه 
نمی دهیم تفرقه افکنان از آب گل آلود ماهي بگیرند. 
هواداران هم با اس��تقبال از این حرکت، اتحادشان 
را نش��ان دادند و حتي بازیکن برزیلي ما هم پرچم 

کشورمان را به گردنش انداخت.« 
مدیر رسانه ای ماشین سازی حرکت صورت گرفته 
در ورزشگاه یادگار را کار عده ای قلیل عنوان می کند 
که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هس��تند: 
»این عده قلیل می خواهند ج��و را بهم بزنند، ولي 
هواداران اصیل آذربایجاني همواره تیم خودشان 
را تشویق می کنند و کاري به شعارهاي قومیتي و 
تفرقه آمیز ندارند. رفتار این هواداران را در جریان 
بازي استقالل و تراکتور دیدید که نه فحاشي شد 
و نه درگیري و در پایان هم ورزشگاه را تمیز کردند 

و رفتند. حس��اب آن عده انگشت ش��مار را باید از 
هواداران اصیل فوتبال در آذربایجان جدا کرد.«

   همبستگی مان را نشان دادیم
ورزشگاه امام رضا)ع( در جریان بازي جمعه شهرخودرو 
و پارس جنوبي جم هم از دیگر استادیوم هایي بود که 
هواداران مشهدي با آوردن پرچم ایران به ورزشگاه و 
پارچه نوشته ای با این مضمون که »چو ایران مباد، تن 
من مباد« اتحادشان را به رخ تفرقه انگیزان کشیدند. 
جواد طاري بخش، مدیر روابط عمومي و سخنگوي 
باشگاه ش��هرخودرو در گفت وگو با »جوان« در این 
باره توضیحات بیشتري می دهد: »یکسري اتفاقات 
در هفته های گذشته در فوتبال ایران افتاد که نه در 
ش��أن ورزش ما بود و نه در شأن کشورمان. هواداران 
شهرخودرو هم از گذشته تأکید کرده اند که همواره 
دنبال همبستگي و فوتبال پاک هستند و به مسائل 
قومي توجهي ندارند. این حاش��یه ها س��بب شد با 
هماهنگي مس��ئوالن باش��گاه و نهادهاي فرهنگي 
مش��هد، یکس��ري پرچم ایران و پرچم یا بقیه اهلل را 
بین هواداران توزیع کنیم و ع��ده ای از هواداران هم 

خودجوش با پرچم ایران به ورزشگاه آمده بودند.«
طاري بخ��ش، حرکت تماش��اگران مش��هدي را 
پاس��خي محکم به تفرقه افکنان می داند: »با این 
حرکت خواستیم نشان دهیم که در بحث منافع 
ملي و تمامیت ارضي کشورمان کوتاه نمی آییم و 
برایمان نام ایران خیلي مهم است. عالوه بر مزین 
شدن سکوها به پرچم ایران، هواداران مشهدي نام 
ایران هم  صدا زدند تا پاسخ محکمي به تحرکات 

تفرقه انگیز بدهند.«

   خون بختياري ها به جوش آمد
ورزشگاه ش��هید بهنام محمدي مسجدسلیمان 
هم جمعه شب ش��اهد حضور هواداراني بود که با 
پرچم های ایران در جریان بازي نفت مسجدسلیمان 
و نساجي به بلند شدن پرچم کشورهاي بیگانه در 
ورزش��گاه های ایران مانند تبری��ز و اهواز واکنش 
نشان دادند. مهران حسنوند، مدیر رسانه ای باشگاه 
نفت مسجدسلیمان در گفت وگو با »جوان« در این 
باره می گوید: »حرکتي که در ورزشگاه یادگار امام 
تبریز با باال بردن پرچم ترکیه و ورزشگاه فوالد با 
باال بردن پرچم عراق رخ داد، خون مردم بختیاري 
را که همواره در صف دفاع از کشورمان بوده اند و در 
این راه شهیدان زیادي را تقدیم انقالب کرده اند، به 
جوش آورد و نتوانستند آن را تحمل کنند و 8 هزار 
هوادار جواب آن را با آوردن پرچم ایران در جریان 

بازي با نساجي دادند.«
مدیر رسانه ای باشگاه نفت مسجدسلیمان تأکید 
می کند که حساب تفرقه افکنان از هواداران واقعي 
فوتبال جداس��ت: »البته مخاطب تماش��اگران 
مسجدس��لیمانی، عده کمي از هواداران فوتبال 
بودند و حساب اکثریت هواداران تبریزي، شهري 
که فرماندهان بزرگي در دفاع مقدس داشته است، 
از آن عده معدود جداست. در چنین شرایطي هیئت 
مدیره باشگاه تصمیم گرفت براي این بازي 5 هزار 
پرچم ایران بین هواداران توزیع کند. جواني بود که 
سنش به جنگ و انقالب نمی خورد، اما وقتي آن 
حرکت را دیده بود، پرچم ای��ران را خودجوش به 

کمرش گره زده بود و به ورزشگاه آمده بود.«
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تماشاگران فوتبال در واکنش به شعارهاي تفرقه انگيز در استادیوم ها پرچم ایران را در بازی های ليگ در دست گرفتند شیوا نوروزی

هیچ مسئولي به ما توجه نمي کند
میثم زارع، آزادکار باآتیه ایران که 20 روز است بر اثر سانحه رانندگی 
دچار ضایعه نخاعی ش��ده، بدون هیچ توجهی از س��وی مسئوالن به 
حال خود رها شده است. دارنده مدال های برنز نوجوانان جهان و نقره 
نوجوانان آس��یا 2017 چند روز پیش در حال بازگشت از یک باشگاه 
کشتی در همدان به سمت منزلشان در روستای طاهرآباد کنگاور بود که 
بر اثر واژگونی وسیله نقلیه اش دچار ضایعه نخاعی شد. عنایت اهلل زارع 
پدر میثم می گوید: »هیچ مس��ئولي به ما توجه نمی کند. فقط دو، سه 
روز پیش رسول خادم رئیس سابق فدراسیون کشتی و حسن رحیمی 
قهرمان جهان و چند نفر دیگر به خانه مان آمدند و وضعیت میثم را جویا 
شدند. همان موقع هم اولین و آخرین بار بود که از هیئت کرمانشاه یک 

نفر با رسول خادم به میثم سر زد.«

کشتي فرنگي رقباي خود را شناخت
قانون جدید اتحادیه جهانی کشتی درباره گروه بندی تیم های حاضر در 
جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شد. بر اساس قانون جدید اتحادیه 
جهانی کش��تی، تیم هایی که عناوی��ن اول، چهارم، پنجم و هش��تم 
رقابت های جهان��ی را از آن خود کرده باش��ند، در جریان رقابت های 
جام جهانی 201۹ در یک گروه قرار می گیرند و تیم های دوم، س��وم، 
شش��م و هفتم نیز در یک گروه به رقابت با یکدیگر می پردازند. با این 
اوصاف تیم های ایران، روسیه، قزاقستان و کوبا در یک گروه و تیم های 
ازبکستان، گرجستان، ژاپن و مجارستان نیز در گروه دیگر قرار خواهند 
گرفت. رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 201۹ در روزهای هفتم 
و هشتم آذرماه س��ال جاری به میزبانی سالن 12 هزار نفری مجموعه 

ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

سیدورف به آرزویش رسید
ستاره سابق فوتبال هلند و باشگاه آث میالن آرزو داشت که با علي دایي، 
آقاي گل فوتبال جهان دیدار داشته باشد، آرزویي که جمعه شب برآورده 
شد. کمتر کسي از عالقه مندان به فوتبال به خصوص از قشر میانسال است 
که با کالرنس سیدورف بیگانه باشد. بازیکني از نسل طالیي هلند که همراه 
با گولیت، فان باستن، ریکارد، داویدز و کومان در سال های آخر دهه 80 
و طول دهه ۹0 میالدي فوتبال هلند را به اوج رساندند. با این حال ستاره 
هلندي آرزوي دیدار با علي دایي را داش��ت و این دیدار به واسطه همسر 
ایراني سیدورف میسر شد و او جمعه شب با برخي ستاره های پیشکسوت 

فوتبال ایران از جمله وحید هاشمیان و علي دایي دیدار کرد.

23 ملی پوش برای بازی با عراق به صف شدند
 ترابي و ستاره های لیگ 
غایبان لیست ویلموتس

لیس��ت تیم ملی فوتبال برای بازی با عراق اعالم ش��د. پس از پرداخت 
دستمزد مارک ویلموتس، روز گذشته اسامی ملی پوشان برای رویارویی 
با تیم ملی عراق رسماً منتشر شد و 23 بازیکن دعوت شده به اردو برای 
بازی روز 23 آبان در اردن آماده می شوند. این بار نیز نفرات انتخاب شده 
انتقادهای زیادی را به دنبال داشته و جای خالی برخی چهره ها، اهالی 

فوتبال و هواداران را متعجب کرده است. 
   این 23 نفر

علیرضا بیرانوند، محمدرشید مظاهری، پیام نیازمند،  وریا غفوری، سیدمجید 
حسینی، حسین کنعانی زادگان، میالد محمدی، محمد نادری، مرتضی 
پورعلی گنجی، رامین رضاییان، سیاوش یزدانی، امید ابراهیمی، احسان 
حاج صفی، علی کریمی، احمد نوراللهی، مسعود شجاعی، وحید امیری، کریم 
انصاری فرد، علی قلی زاده، محمد محبی، کاوه رضایی، سردار آزمون و مهدی 
طارمی بازیکنان منتخب ویلموتس هستند. ملی پوشان امروز تمرینات خود 
را آغاز می کنند. در بین نفرات دعوت شده، اسامی 10 لژیونر که در تیم های 

اروپایی و آسیایی بازی می کنند نیز به چشم می خورد. 
   غایبان و حاضران

انتظار می رفت س��رمربی بلژیکی در انتخاب بازیکنانش برای این بازی 
حساس دقت و بررس��ی بیش��تری به خرج دهد. البته باید به این نکته 
توجه داشت که ویلموتس در هفته های اخیر در ایران حضور نداشت و 
حتی تهدید به فسخ قرارداد نیز کرده بود. عدم تمرکز و نداشتن اطالعات 
کافی در خصوص عملکرد بازیکنان لیگ برتر را می توان دو دلیل اصلی 
انتخاب های عجیب سرمربی تیم ملی عنوان کرد. سیدحسین حسینی 
و فرشید اس��ماعیلی دو غایب اصلی استقاللی ها به شمار می روند. تیم 
اس��تراماچونی در پنج بازی آخر خود عملکرد فوق العاده ای  داش��ته و 
انتظار نمی رفت ویلموتس روی نام این دو نفر خط قرمز بکشد، به ویژه 
که هر دو بازیکن نی��ز عملکرد قابل قبولی از خود نش��ان داده اند. عدم 
دعوت جهانبخش تعجب برانگیز نبود، چراکه مهاجم برایتون همچنان 
نیمکت نشین جزیره است. مهرداد محمدی هم که در بازی با کامبوج 
موفق به گلزنی شده بود نتوانست دوباره نظر مثبت سرمربی را جلب کند 
و به اردو دعوت نشده است. اشکان دژاگه که در سه بازی قبلی غایب بوده 
با اینکه مصدومیتش برطرف شده، ولی نامش در لیست اعالم شده دیده 
نمی شود. بازگشت وریا غفوری و دعوت از کاوه رضایی و علی قلی زاده نیز 

در نوع خود جالب توجه است.
اصلی ترین غایبی که رسانه ها را هم شگفت زده کرده، مهدی ترابی است؛ 
بازیکن پرسپولیس این روزها برای قرمزها حسابی می درخشد و نقش 
مهمی در پیروزی های تیمش دارد. ترابی در اوج آمادگی بسر می برد و 
قطعاً اگر به اردو فراخوانده  می ش��د در بازی با عراق می توانست عصای 
دست ویلموتس باشد. او در دو سال اخیر همیشه در لیست کی روش و 
حتی لیست ابتدایی ویلموتس جا داشته است و قبل از بازی با هنگ کنگ، 
کامبوج و بحرین از لیس��ت نهایی خط خورد. این ب��ار اما خط خوردن  
بازیکن شماره ۹ پرسپولیس در حالی است که او کاماًل آماده است، حاال 
باید دید چرا این بازیکن آماده جزو نفرات دعوت شده به تیم ملی نیست، 

آیا جایی در تفکرات مرد بلژیکی ندارد یا علت آن چیز دیگري است!
  ترميم ساختار دفاعی

عباس چمنیان ابراز امیدواری کرد با نفراتی که به تیم ملی دعوت شده اند 
مشکالت دفاعی حل شود. سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان در گفت وگو 
با میزان رویارویی با عراق را سخت و حساس خواند: »دیدار با بحرین اولین 
بازی نسبتاً سخت تیم ملی با ویلموتس بود و ضعف تفکرات او مشخص 
شد. این ضعف ها باید برطرف شود. البته ایران مقابل بحرین غافلگیر شد؛ 
از یک طرف فضای بازی تمرکز بازیکنان ما را گرفته بود و از سوی دیگر 
استراتژی که ویلموتس برای این دیدار انتخاب کرده بود، اصالً مناسب نبود. 
در فوتبال امروز، چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی، اولویت با ساختار 
دفاعی است. بعد از کی روش تیم ملی وارد فضای جدیدی شد که دارای 
تفکرات تهاجمی بود. فوتبال هر چقدر که برای تماش��اگران جذاب تر و 
زیباتر باشد، برای کادر فنی و مربیان خطرناک تر می شود. نباید از تفکرات و 
ساختار دفاعی غافل شویم. اگر ویلموتس این ساختار را در فاصله بین بازی 
بحرین و عراق ترمیم کرده باشد، به دلیل اینکه عراق از امتیاز میزبانی هم 
برخوردار نیست، شانس پیروزی با ایران است. ویلموتس باید یک توازن در 
خط دفاع و حمله ایجاد کند و اگر در این کار موفق شود ما عراق را شکست 

می دهیم، چون این تیم خط دفاع ضعیفی دارد.«

چهارمین سهمیه تیراندازی به نام کرم زاده خورد

خیز مدعیان برای صدر در غیاب پیکان 
هفت��ه چهارم       خبر
رقابت های لیگ 
برتر والیبال باشگاه های کشور ساعت 17امروز با 
اس��تراحت پیکان و برگزاری ش��ش مسابقه در 
شهرهای مختلف پیگیری می ش��ود، آن هم در 
حالی که دیدار تیم های والیبال خاتم اردکان و 
شهداب یزد به دلیل سفر رئیس جمهور به یزد لغو 
شده اس��ت. یکی از بازی های جذاب این هفته 
بدون ش��ک مصاف ش��هرداری ورامین با کاله 
مازندران در آمل است. مدافع عنوان قهرمانی که 

تا پایان هفته سوم با س��ه پیروزی که کسب 
کرده، عصر امروز کار س��ختی برابر شاگردان 
عطایی دارد. در دیگر بازی های امروز سایپا در 
دیداری خانگی از س��پاهان اصفهان پذیرایی 
می کند، شهرداری گنبد در دیداری نه چندان 
سخت برابر شهروند اراک تیم قعرنشین جدول 
قرار می گیرد و شهرداری ورامین تیم پرستاره 
کارخانه در مریوان به مهمانی تیم تازه وارد راهیاب 
ملل این شهر می رود و فوالد سیرجان ایرانیان نیز 

برابر پیام خراسان صف آرایی می کند.

مرحله نخست بيست و نهمين 
دنيا حيدري
     بازتاب

دوره رقابت ه�ای لي�گ برتر 
صدرنش�ينی  ب�ا  واترپل�و 

پرسپوليس در گروه A  به پایان رسيد.
 مرحله نخست رقابت های لیگ واترپلو طی روزهای پنج شنبه 
و جمعه با حضور تیم های پرس��پولیس، دانشگاه آزاد اسالمی، 
استخر شهید نوفالح و سایپا در گروه A و تیم های رعد پدافند، 
پیشگامان کویر یزد، نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران در گروه

B در اس��تخر ۹8 دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار 
شد. پرسپولیس در نخستین حضورش در لیگ واترپلو با برتری 
8 بر5 مقابل دانشگاه آزاد اسالمی موفق ش��د با 6 امتیاز صدر 

گروه A را از آن خود کند. 
نکته جالب بعد از پایان مرحله نخست لیگ برتر واترپلو، اظهارات 
رئیس فدراسیون شنا، ش��یرجه و واترپلو بود. محسن رضوانی 
با اش��اره به حضور پرس��پولیس در لیگ واترپلو تأکید کرد که 

تیم داری این باشگاه می تواند بر جذابیت های این لیگ بیفزاید: 
»حضور تیم پرسپولیس در لیگ واترپلو باعث شد لیگ هویت 
دیگری پیدا کند و جذاب  شود، به همین دلیل باید از انصاری فرد 
تش��کر کنم. امیدوارم حضور تیم پرس��پولیس در لیگ واترپلو 
ادامه دار باشد. ما از باشگاه اس��تقالل هم خواسته بودیم که در 
واترپلو تیمداری کند، اما فتحی اعالم کرد امسال خیلی گرفتار 
هستند و ان شاءاهلل در س��ال های آینده این اتفاق خواهد افتاد. 

البته نگاه فتحی به تیمداری در واترپلو خیلی مثبت است.«
پرسپولیس پیش از این نیز در دیگر رشته های ورزشی به مدت 
کوتاهی تیم داری کرده بود که از جمله آن می توان به حضور این 
باش��گاه در دوومیدانی و همچنین وزنه برداری اشاره کرد که با 
اتفاقات خوبی همراه نبود، اما باید دید حضور پرسپولیس در دیگر 
رشته های ورزشی این بار می تواند تجربه خوب و خاطره انگیزی 
برای این باش��گاه به دنبال داش��ته باشدیا داس��تان ناکامی در 

دوومیدانی و وزنه برداری بار دیگر تکرار خواهد شد.

صدرنشينی در نخستين حضور
واترپلو تجربه جدید پرسپولیس

چهارمین س��همیه تیراندازی       چهره
ایران ب��ه نام فاطم��ه کرم زاده 
ثبت شد. بعد از آنکه هانیه رستمیان موفق شد در جریان 
رقابت های قهرمانی آسیا جواز حضور در المپیک 2020 را 
کسب کند، فاطمه کرم زاده نیز در پنجمین روز این رقابت ها 
سهمیه ای دیگر برای کشورمان به دست آورد تا چهارمین 
تیران��داز المپیکی ای��ران در توکیو باش��د. ملی پوش تفنگ 
س��ه وضعیت ایران در پنجمین روز رقابت های تیراندازی 
قهرمانی آس��یا که در ش��هر دوحه قطر برگزار شد با 
صعود به فینال مس��ابقات قهرمانی آس��یا، جواز 
حضور در بازی های المپیک 2020 را کس��ب 
کرد. تیم بانوان ایران را فاطمه کرم زاده، الهه 
احمدی و مه لق��ا جام بزرگ تش��کیل داده 
بودند که با 3505 امتیاز پس از تیم چین به 
مدال نقره دست یافتند و هند هم سوم شد. 
در بخ��ش انف��رادی تفنگ س��ه وضعیت 
کرم زاده ب��ا 1173 امتیاز ب��ه عنوان نفر 
چهارم راهی فینال شد و قبل از رفتن به 
مصاف حریفانش در فینال، سهمیه خود 
را قطع��ی ک��رد. اله��ه احم��دی و مه لقا 
جام بزرگ نیز با 1168 و 1164 امتیاز به 
مقام های دهم و بیستم آسیا دست یافتند. 
ضمن اینکه در این ماده نجمه خدمتی هم با 

117۹ امتیاز به کار خود پایان داد.

پرچم ایران باالست

فريدون حسن

بله قربان گوی فیفا نباشیم
سؤال بسیار مهمی که این روزها ذهن همه عالقه مندان به فوتبال را به 
خود مشغول کرده این است که چرا کسي در این مملکت پیدا نمی شود 
از مهدي تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بپرسد دقیقاً دارد چه کاري انجام 
می دهد؟ این پرسش را سرضرب و یک تکه به اصطالح فوتبالي پرسیدیم 
تا الزم نباشد براي رسیدن به آن آسمان و ریسمان به هم ببافیم. مهدي 
تاج پاسخگوي اوضاع نابسامان و غیراخالقی حاکم بر جو ورزشگاه ها در 
زمان مسابقات لیگ نیست و با توپ پر می گوید براي انجام دو ساعت 
بازي فوتبال کار فرهنگي انجام نمی دهند. با این طرز تفکر بدیهي است 

که شاهد این افسارگسیختگی و وحشي گري در ورزشگاه ها باشیم.
 وقتي جناب رئیس مدعي است که به جاي او و فدراسیون پراشتباهش، 
ارگان ها و نهادهاي دیگر باید بیایند و در فوتبال کار فرهنگي انجام دهند 
باید هم شاهد اتفاقات زشت در فوتبال باشیم. البته کسي از تاج و فدراسیون 
متخلف و مفسد فوتبال که خودشان هم به تخلف و فسادش معترفند توقع 
کار فرهنگي ندارد. دو ساعت که جاي خود، شما بگویید یک دقیقه، اما 
همانطور که گفتیم سؤال این است که چرا کسي پیدا نمی شود از این جناب 

رئیس بپرسد پس شما در فدراسیون چکاره هستید؟
از اینها بگذریم، به قول معروف کار فرهنگي پیشکش تاج و فدراسیونش، 
امروز فوتبال ب��ا معضلي دیگر روبه رو اس��ت، معضلي ب��ه نام جیواني 
اینفانتینو، رئیس فیفا که خوب یاد گرفته با اس��تفاده از سوءمدیریت 
حاکم بر فدراس��یون فوتبال ایران هرازچندگاهي هوس سفر به ایران 
کند و با دخالت مستقیم در امور داخلي کشورمان اهداف سیاسي فیفا 
را با استفاده از اهرم فش��ار، تحریم و توبیخ پیاده کند و مهدي تاج هم 

فقط به او خوشامد بگوید.
فدراسیون فوتبال در حالي برابر خواس��ته های اینفانتینو و فیفا کوتاه 
می آید و همه را چشم بسته قبول می کند که همین رئیس فیفا با علم به 
اینکه پول های بلوکه شده ایران در فیفا تا چه میزان می تواند گره  گشای 
فوتبال کشورمان باشد از آزادسازي آنها خودداري می کند. بهانه هم که 
برایشان جور است؛ می گویند ایران تحریم است و نمی توان پول را انتقال 
داد، در حالي که مطابق اساس��نامه فیفا دخالت دادن مسائل سیاسي 
در فوتبال خالف اس��ت. فیفا با اتخاذ سیاست یک بام و دوهوا عماًل در 
امور داخلي کشورمان دخالت می کند، اما در مقابل با سیاسی کاری از 

پرداخت حق مسلم فوتبال ایران خودداري می کند.
در این میان البته نباید از اینفانتین��و و فیفا انتقاد کرد، به هر حال آنها 
به رغم ادعای استقالل موظف هستند در راستاي اهدافي که از سوي 
قدرت های اس��تکباري برایش��ان تعریف می ش��ود حرکت کنند، اما 
سؤال اینجاست که فدراسیون فوتبال ایران چرا اینقدر راحت به تمام 

خواسته های آنها تن می دهد؟ 
طبیعي است که توقع داشته باشیم این ارتباط و تعامل دوطرفه باشد، 
یعني هم خواسته های ما اجرا ش��ود و هم برنامه های فیفا. اتفاقي که 
تاکنون فقط شامل حال سیاست ها و برنامه های فیفا شده که برخي از 

آنها دخالت مستقیم در امور داخلي کشورمان به شمار می رود. 
هرچند که در این خصوص هم درس��ت مثل بحث فرهنگي نمی ش��ود 
و نباید از مهدي تاج و فدراس��یونش انتظار حرکت درستی داشت، ولی 
حداقل می شود از نهادهاي باالدستی فدراسیون این توقع را داشت که 
از فدراسیون و رئیس��ش در خصوص این همه اهمال و سستي در قبال 
خواسته های تمام نشدني فیفا توضیح بخواهند. حاال که فدراسیون در این 
خصوص اینقدر منفعل است می توان از دیگران هم خواست که درست 
مثل کار فرهنگي که قرار است براي مهدي تاج انجام دهند براي این مورد 
نیز برنامه ریزی کنند تا حداقل اینگونه در برابر فیفا خلع سالح نباشیم و از 
قبل دست هایمان را به عالمت تسلیم باال نبریم. تعامل با فیفا باید دوطرفه 
باشد، همانطور که ما براي اجراي برنامه های آنها اقدام می کنیم، فیفا و 
اینفانتینو هم موظف به احقاق حقوق فوتبال ایران هستند. این اتفاقي 
است که باید رخ دهد، اما نه مهدي تاج مرد این میدان است و نه فدراسیون 

تحت امرش برنامه ای  جز بله قربان گویی به فیفا و اینفانتینو دارد.

جيمی کرگر

 تلگراف


