
 نظارت بر فوتبال زیاد شود 
تا محروم نشویم

در حالي در سال های گذشته باشگاه های 
استقالل، پرسپوليس و تراکتور به دليل عدم 
پرداخت بدهي بازيکنان خارجي توس��ط 
فيفا از نقل و انتقاالت محروم ش��ده بودند 
که در تازه ترين حکم فدراس��يون جهاني 
فوتبال، باشگاه ماشين سازی هم به دليل 
شکايت بازيکن خارجی اش در سه پنجره 
نقل و انتقاالتي از جذب بازيکن محروم شده 
است. حکمي که نشان می دهد همچنان 
براي جلوگيري از چنين محروميت هايی قدمي از سوي مسئوالن فوتبال 
برداشته نمی شود. اين در شرايطي است که باشگاه های فوتبال کشورمان 
بايد با توجه به بودجه ای که در اختيار دارند، براي جذب بازيکن برنامه ريزی 
کنند، اما با اين حال چنين رويه ای در باش��گاه ها اجرا نمی شود و باشگاه 
خارج از بودجه ای که دارد، تعهد مالي ايجاد می کند. اين مسئله يکي از 
گلوگاه هايی است که سبب می شود باشگاه ها از سوي فيفا و کنفدراسيون 
فوتبال آسيا با محروميت روبه رو ش��وند. چنين محروميت هايي به اين 
برمی گردد که مدير يک باشگاه هنگام قرارداد بستن به خصوص با مربيان 
و بازيکنان خارجي به کيفيت بازيکنان جذب شده و عواقب قراردادهايي 
که باالتر از بودجه باشگاه است، توجه نمی کند. در جذب بازيکنان خارجي 
براي سنجش کيفيت آنها، تست گرفته نمی شود و مربي تيم هم بدون توجه 
به اين تست ها، اين بازيکنان را به تيم اضافه می کند. در ادامه اما بازيکن 
خارجي با وجود داشتن قرارداد يک ساله بعد از چند بازي به دليل ضعف 
فني  يا پزشکي کنار گذاشته می شود. اين در حالي است که باشگاه با توجه 
قراردادي که اين بازيکن دارد و قانوني است بايد قراردادش را پرداخت کند 
و وقتي اين کار صورت نمی گيرد و با توجه به مشکالت مالي زمان می برد، 
بازيکن يا مربي به فيفا ش��کايت می کند و باشگاه ها با محروميت روبه رو 
می شوند. ديگر عامل تأثيرگذار در به وجود آمدن چنين محروميت هايي، 
عدم نظارت فدراسيون فوتبال است، فدراسيون بايد نظارت کافي روي 
بدهی های باشگاه به بازيکنان و مربيان داشته باشد  و براي حضور چنين 
باشگاه هايی در ليگ س��ختگيری انجام دهد تا بدهی های اين تيم ها در 

نهايت به حکم محروميت شان از سوي فيفا منجر نشود.

بع�د از کس�ب 
دنيا حيدري

      گزارش 
نتایج ضعیف تیم 
ملی در دو بازی 
آخر، حاال همه نگاه ها امشب به مصاف بحرین و 
عراق در نخس�تین دیدار دور برگشت مرحله 
گروهی انتخابی جام جهانی است. دیداری که 
نتیج�ه آن بدون تردی�د تأثیر مس�تقیمی در 

سرنوشت ایران در گروه C دارد.
اوضاع خوب پيش نمی رود و پس از سال ها کار تيم ملی 
يک  بار ديگر گره خورده و صعودش به اما و اگر کشيده 
است. اگرچه هنوز بازی های دور برگشت باقی مانده، 
اما دو شکست پياپی برابر بحرين و عراق و همچنين 
بی تفاوتی های کادر فنی و مهم تر از همه فدراسيون 
فوتبال نسبت به وضعيت تيم ملی و نتايج به دست 

آمده، نگرانی های زيادی را به وجود آورده است.
   معادله پیچیده صعود!

در آغاز دور برگشت انتخابي جام جهاني، تيم ملي 
کشورمان در حالی اس��تراحت دارد که امشب در 
حساس ترين بازي تيم های عراق و بحرين دو تيم 
همگروه ايران به مصاف هم می روند، مسابقه ای که 
نتيجه آن براي تيم کشورمان اهميت زيادی دارد. 

عراق که به واسطه س��ه برد و يک تساوی در دور 
رفت مرحله گروهی صدر جدول گروه C را با 10 
امتياز در اختي��ار دارد در صورت پيروزی در برابر 
بحرينی که پيش��تر در خانه بي��ش از يک امتياز 
به عراق ن��داده بود، با اين 3 امتياز و احتس��اب 6 
امتيازی که از پيروزی ه��ای احتمالی در بازی با 
هنگ کنگ و کامبوج، قبل از مصاف با ايران کسب 

می کند، می تواند صعودش به عنوان تيم نخست 
گروه را با  19امتياز جشن بگيرد. پيروزی احتمالی 
بحرين برابر عراق در بازی امش��ب،  بحرينی ها را 
11 امتيازی می کند و اين تيم برای صدرنشينی 
و صعود به عنوان تيم اول مدعی می شود . بهترين 
نتيجه برای ايران، اما تس��اوی دو تيم اس��ت که 
عراقی ها را با احتس��اب دو پيروزی برابر کامبوج 
و هنگ کنگ 17و بحرين را 15امتيازی می کند 
که در آن ص��ورت ايران با پي��روزی برابر بحرين، 
هنگ کنگ و کامبوج و حتی تس��اوی برابر عراق 
می تواند ب��ه مرحله بعد صعود کن��د. در غير اين 
صورت ايران برای صعود ناچار به کسب پيروزی در 
هر چهار بازی باقيمانده است، هرچند که باز هم 
سرنوشت شاگردان ويلموتس تحت تأثير بازی های 

آينده تيم های رقيب است. 
   فرصت سوزی و هدررفت چهارمین فیفادی

تيم ملی ايران بعد از دو صع��ود مقتدرانه به جام 
جهانی، اين ب��ار با نگران��ی بايد ب��رای آگاهی از 
سرنوش��ت خود بازی حريف��ان را دنبال کند، نه 
فقط چون به بحرين و عراق باخته، بلکه به دليل 
بی برنامگی و بالتکليفی تيم مل��ی و بی کفايتی 
و بی خيالی آقاي��ان تصميم گيرن��ده، آن هم در 
شرايطی که در آخرين حضور ايران در جام جهانی 

همه انتظار صعود به مرحله بعد را داشتند!
اما پرونده جام جهانی روسيه بسته شده و حاال تيم 
ملی بايد برای حضور در جام پيش رو بجنگد، ولی 
کدام جنگ، وقتی ملی پوشان تنها يک روز تمرين 
مفيد برای بازی مهمی چون عراق داشتند. حاال هم 

نه خبری از اردوهای تدارکاتی است، نه تمرينات 
برنامه ريزی شده و نه بازی های دوستانه، آن هم در 
حالی که فدراسيون در همان ابتدای عقد قرارداد 
با ويلموتس بود ک��ه خبر از برگ��زاری 10 ديدار 
تدارکاتی داد، اما حاال در شرايطی که امروز هر چهار 
حريف تيم ملی ايران بازی رسمی برگزار می کنند، 
ايران هيچ برنامه ای برای استفاده از قرعه استراحت 
خود تدارک نديده تا چهارمي��ن فيفادی را هم به 
بطالت سپری کند، فرصت سوزی که می تواند برای 

تيم ايران گران تمام شود.
    تیمی که آقاباالسر ندارد!

بهانه برای عدم برگزاری بازی ه��ای تدارکاتی و 
دوس��تانه در فيفادی زياد اس��ت. بهانه هايی که 
هيچ يک از فدراس��يون تاج پذيرفتنی نيس��ت، 
وقتی زمان شعار دادن گويی از کره ای ديگر آمده 
و وقت عمل تازه به ياد می آورد که مس��ائل مالی 
و سياسی می تواند دس��ت و بال ايران را در مهيا 

کردن تدارکات تيم ملی ببندد.
اما آيا برای عدم برگزاری تمرينات آماده سازی هم 
می توان بهانه های مالی و سياسی رديف کرد و با اين 
روش نخ نما ش��ده عدم حضور ويلموتس در ايران 
را توجيه کرد، آن هم بعد از شکست سنگين برابر 

بدترين عراق تاريخ از لحاظ روحی روانی! 
تريبون که به دس��ت تاج بيفتد آسمان و ريسمان 
می بافد و از مشکالت پيش روی تيم ملی می گويد، 
اما کالمی از آقاباالس��ر نداش��تن اين تيم به زبان 
نمی آورد. اينکه چرا سرمربی تيم ملی تنها سه روز 
قبل از مصاف مهمی چون عراق باالی سر تيم حاضر 

می شود و بعد از آن باخت تحقيرآميز تيمش را دور 
هم برای بررسی مشکالت و يافتن چاره ای برای حل 
آن جمع نمی کند؟ چرا سرمربی تيم اين روزها که 
هيچ کشوری به گفته فدراسيون حاضر به برگزاری 
بازی دوستانه با ايران نيست، برنامه ای برای برپايی 
اردويی داخلی و برگزاری چند جلسه تمرينی ندارد و 
آيا اين اوضاع تا چند روز قبل از بازی هفتم فروردين 

با هنگ کنگ به همين شکل پيش خواهد رفت؟
   نجابت دردسرساز!

فدراسيون فوتبال ويلموتس را نجيب می خواند، 
آنقدر که گويی تاج روی نگاه ک��ردن به صورت 
مرد بلژيکی را ندارد. همان مربی  که قبل از بازی 
حساس با عراق حرف از رفتن به دليل عدم دريافت 
مطالباتش را می زند. البته ويلموتس حق دارد به 
دنبال دريافت پول خود باشد، اما شايد همين شرم 
و حيای تاج برای نگاه ک��ردن در روی ويلموتس 
باشد که مانع از عدم حضور او در ايران شده است. 
ش��ايد همين نجابت ويلموتس و خجالت زدگی 
رئيس فدراسيون است که باعث شده مرد بلژيکی 
خود را موظف به برگزاری چند جلس��ه تمرينی 
برای بازيکن��ان تيم ملی نکند، چراک��ه او آنقدر 
نجيب اس��ت که حتی صدايش برای هدر رفتن 
فيفادی های يکی پس از ديگری هم درنمی آيد، 
ش��ايد بايد هم به اين مرد نجي��ب خرده نگرفت 
برای عدم حضور در اي��ران و برگزاری تمرينات 
درون تيمی و بودن باالی سر تيم! اما ای کاش اين 
همه نجابت و خجالت زدگی تاج فردا او را شرمنده 

مردم برای عدم راهيابی به جام جهانی نکند!
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در حالی که تیم ملي در بالتکلیفي بسر می برد امروز تمام نگاه ها به بازي  عراق- بحرین است تا شاید نتیجه آن به سود ایران باشد سعید احمديان

 بجنورد میزبان کشتی 
جام باشگاه های جهان شد

ميزبانی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان به صورت 
همزمان به شهرس��تان بجنورد س��پرده ش��د. طبق برنامه مسابقات 
جام باش��گاه های کش��تی آزاد جهان طی روزهای ۲7 تا ۲9 آذرماه و 
رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان طی روزهای 13 تا 15 

آذرماه به ميزبانی بجنورد برگزار می شود.

 ورزشکاران تا المپیک 
آب هم می خورند با هماهنگی باشد

غالمرضا نوروزی، رئيس فدراسيون پزشکی ورزشی و دبير ستاد ملی 
مبارزه با دوپينگ با بيان اينکه ب��ه دليل در پيش بودن المپيک حجم 
نمونه گيری ها بيشتر می شود از ورزشکاران خواست تا زمان اين بازی ها 
هر اقدامی، حت��ی آب خوردن را ب��ا هماهنگی انج��ام دهند: »حجم 
نمونه گيری ها در فاصله زمانی باقی مانده ت��ا المپيک حداقل دو برابر 
خواهد شد. آگاهی و برخورداری از علم الزم در مورد مواد نيروزا عاملی 
تعيين کننده در جلوگيری از ارتکاب به دوپينگ است. تا زمان بازی های 
المپيک از ورزش��کاران می خواهيم هر اقدامی، حتی آب خوردن را با 

هماهنگی و آگاهی کامل انجام دهند.«

یوسین بولت در راه ایران
احسان حدادی در تالش است ستاره دووميدانی جهان را به ايران بياورد. 
قهرمان پرتاب ديسک قاره کهن اين روزها به شهرهای مختلف سفر می کند 
تا هم امکانات آنها را بررسی کند و هم تجربياتش را در اختيار استعدادهای 
نوجوان و جوان در سراسر کشور قرار دهد. حدادی اخيراً به مشهد مقدس 
رفته و اردويی يک هفته ای  در اين شهر برگزار کرده است. ملی پوش پرتاب 
ديس��ک خود را برای حضور موفق در بازی های المپيک آماده می کند. از 
طرف ديگر حدادی می کوشد تا ش��رايط برگزاری مسابقه ای  با نام جايزه 
بزرگ در ورزشگاه آستان قدس را فراهم کند. به گفته نايب قهرمان المپيک 
ريو، ورزشگاه آستان قدس در شهر مشهد امکانات خوبی دارد. ليگ الماس 
ارديبهشت  سال آينده در قطر برگزار خواهد شد و اين بهترين فرصت برای 
سفر 10 دونده برتر حاضر در اين رقابت ها از جمله يوسين بولت، قهرمان 
جهان به کشورمان است. البته برگزاری اين تورنمنت قطعی نشده، اما در 
صورت محقق شدن آن، سفر بولت به ايران قطعاً اهميت زيادی، به ويژه در 

بحث درآمدزايی و تبليغاتی خواهد داشت.

صعود ترکیه و پرتغال به مرحله نهایي یورو2020
 رونالدو یک قدم دیگر
 به دایي نزدیک تر شد!

رقابت ه�ای انتخابي یورو 2020 در حالي دوش�نبه ش�ب با قطعي 
شدن صعود ترکیه و پرتغال ادامه پیدا کرد که رونالدو با زدن یک 
گل دیگر و 99 گله شدن به رکورد 109 گل دایي و شکستن رکورد 

آقاي گلي جهان نزدیک شد.
قاره سبز اين شب ها شاهد برگزاري رقابت های انتخابي يورو۲0۲0 است 
و تيم های اروپايي براي رس��يدن به يورو آخرين تالش هايش��ان را انجام 
می دهند. در ادامه اين مسابقات دوشنبه شب هم پرتغال و ترکيه به جمع 
تيم های صعود کننده پيوستند. در مسابقات گروه B، پرتغال مدافع قهرماني 
يورو توانست با برتري ۲ بر صفر مقابل لوکزامبورگ مجوز صعود بگيرد. اين 
تيم با بردی که به دست آورد، 17 امتيازي شد و به عنوان تيم دوم گروه پس 

از اوکراين ۲0 امتيازي در جمع تيم های صعود کننده قرار گرفت.
رونالدو در بازي دوشنبه شب هم مانند بازی های گذشته يکي از ستاره های 
تيمش بود و نقش پررنگي در صعود پرتغال داشت و پس از بازي از اينکه 
پنجمين حضورش را در يورو تجربه می کند، ابراز خوشحالي کرد: »هدفمان 
صعود به رقابت های يورو بود که به آن دست يافتيم. ما تيمی هستيم که 
شکست خوردن برايمان سخت و دشوار اس��ت. من از اينکه می توانم در 

پنجمين رقابت های يورو شرکت کنم، خوشحال هستم.«
ترکيه ديگر تيمي بود که دوشنبه شب صعودش را به يورو قطعي کرد. 
اين تي��م در روز پاياني بازی های گروه H برابر آن��دور به ميدان رفت و 
توانست حريفش را با دو گل شکست دهد. ترکيه که رقابت تنگاتنگي با 
ايسلند براي صعود داشت، با اين پيروزی ۲3 امتيازي شد و به عنوان تيم 
دوم گروه H توانست به مرحله نهايي يورو۲0۲0 صعود کند. ايسلند هم 

با 19 امتياز در رده سوم قرار گرفت.
   وعده رونالدو براي شکست رکورد دایي

عالوه بر صعود پرتغال به يورو، گلزني رونالدو در مسابقه دوشنبه شب او 
را يک قدم ديگر به شکستن رکورد علي دايي و آقاي گلي جهان نزديک 
کرد. رونالدو مقابل لوکزامبورگ در دقيقه 86 گل دوم شاگردان فرناندو 
سانتوس را به ثمر رساند تا تعداد گل های ملی خود را به عدد 99 برساند. 
با اين گل رونالدو تنها 10 گل ديگر با رکورد  109 گله علي دايي فاصله 
دارد. رونالدو که در 164 بازی 99 گل برای پرتغال به ثمر رس��انده بايد 
چهار ماه ديگر براي سه رقمي شدن تعداد گل هايش و نزديک تر شدن 

به رکورد دايي صبر کند.
تيم ملی پرتغال در تاريخ ۲3 مارس ۲0۲0 بار ديگر بازی هايش را از سر 
خواهد گرفت و تا آن روز دقيقاً 1۲6 روز ديگر باقی مانده است. رونالدو 
بعد از اين مسابقه قول داد که رکورد آقای گلی جهان را از آن خود کند: 

»تمام رکوردها بايد شکسته شود و من هم اين رکورد را می شکنم.«
   صدمین حضور دشان روي نیمکت خروس ها

بازی های دوش��نبه شب براي ديديه دشان يک ش��ب ويژه بود. سرمربي 
فرانسه که صعود تيمش به عنوان صدرنشين گروه H با ۲5 امتياز به يورو 
۲0۲0 قطعي شده است در بازي با آلباني که دوشنبه شب برگزار شد براي 
صدمين بار روي نيمکت خروس ها نشست. در صدمين حضور دشان روي 
نيمکت، فرانسه ۲ بر صفر تيم آلباني را شکست داد تا مقتدرانه راهي مرحله 
نهايي يورو شود.  دش��ان که 100 بار به عنوان سرمربي هدايت فرانسه را 
برعهده گرفته است، در 103 بازي ملي هم به عنوان بازيکن لباس خروس ها 
را بر تن کرده است. دشان در مدت حضورش به عنوان بازيکن و مربي، دو 
قهرماني جام جهاني را در 1998 به عنوان بازيکن و يک  بار به عنوان مربي در 
سال ۲018 به دست آورده است. دشان در سال ۲000 هم به عنوان بازيکن 

و کاپيتان فرانسه، جام قهرماني يورو را باال سر برده است.
   برترین گلزن به انگلیسي ها رسید

عالوه بر فرانسوی ها، بازی های دوشنبه شب براي انگليسي ها هم شب 
ويژه ای بود. شاگردان گرت ساوت گيت در آخرين ديدار مرحله مقدماتی 
يورو ۲0۲0 به مصاف کوزوو رفتند که اي��ن ديدار با نتيجه 4 بر صفر به 
سود سه شير به پايان رسيد. با اين پيروزی انگليس ۲1 امتيازی شد تا راه 
صعود آنها با صدرنشينی به پايان برسد. در اين ميان هری کين، مهاجم 
باشگاه تاتنهام با پيراهن ملی موفق شد 1۲ گل را در مرحله مقدماتی 
به ثمر برساند. او با گلی که امشب به ثمر رساند با 1۲ گل برترين گلزن 

مرحله مقدماتی يورو ۲0۲0 لقب گرفت.

غفور ارزشمندترین بازیکن لوبه

قایق های تیم ملي جزو لوازم لوکس!
عليرضا سهرابيان،      بازتاب
رئيس فدراسيون 
قايقرانی گفت: »گمرک قايق های روئينگ را جزو 
لوازم لوکس قرار داده و ما مجبوريم ماليات زيادی 
برای وارد کردن آنها بپردازيم که اين مسئله کار را 
برای ما س��خت می کند. گم��رک در کتابچه خود 
قايق های روئينگ را جزو ل��وازم  لوکس قرار داده 
است. آيا  ورزشکاران با قايق های روئينگ دو نفره  و 
چهار نفره به خيابان می روند و پز می دهند؟! لوازم 

لوکس ماشين های بنز و پورشه است، نه قايق هايی 
که ملی پوشان از آن برای تمرين استفاده می کنند تا 
بتوانند در مسابقات مدال بياورند. ما بعد از دو سال با 
سختی فراوان اين قايق ها را خريداری و وارد کرديم، 
حاال گمرک توقع دارد 60 درصد هزينه ای  را که براي 
خريد قايق ها پرداخت کرده ايم به آنها پرداخت کنيم 
و اين کار را برايمان س��خت می کند. اگر مسئوالن 
گمرک درصد باالی ماليات گمرکی را کم کنند، تمام 

خانواده قايقرانی از آنها تشکر می کنند.«

در حالی که تصور می شد تيم ملي      شمشيربازی
شمش��يربازی در رقابت ه��ای 
جهاني مصر سهميه حضور در المپيک خود را قطعي کند، اما 
عدم نتيجه گيری سابريس��ت ها در دو بخش انفرادي و تيمي 
باعث شد کار قطعي شدن صعود به مسابقات بعدي کشيده شود. 
اتفاقي که س��رمربي تيم ملي آن را ناشي از نتيجه گيری خوب 

چينی ها در مسابقات مصر عنوان کرد. 
پيمان فخری  درب��اره عملکرد تيم ملی س��ابر ايران در بخش 
انفرادی  و تيمی جام جهانی مصر اظهار داش��ت: »فعاًل برای 
انفرادی برنامه ای نداريم و تمام تالش و هم و غم ما برای بخش 
تيمی اس��ت، چراکه رقابت در بخش تيمی فوق العاده حساس 
شده است و س��هميه مان برای المپيک قطعی نش��د. البته ما 
در نهايت ششم ش��ديم و امتيازی که می خواستيم را به دست 
آورديم، اما آن سو تيم چين، امريکا و فرانسه را شکست داد و 
هفتم ش��د و معادالت را به هم زد؛ اگر چين در اين مس��ابقات 

نتيجه نمی گرفت، کار تمام بود. با اين حال هنوز س��ه مسابقه 
ديگر برای کسب سهميه پيش رو داريم.«

فخری در ادامه در مورد رقابت نفس گير ايران برابر ژاپن که با 
نتيجه 45 بر44 پيروز شد به ايسنا گفت: »بازی نفس گيری با  
ژاپن داشتيم. ژاپنی ها فوق العاده خوب هستند و تيم ضعيفی 
نيس��تند، اما در نهايت توانس��تيم اين تيم را شکس��ت دهيم. 
برابر مجارس��تان هم خوب ب��ازی کرديم و به رغم شکس��ت، 
سابريس��ت های ايران فوق العاده بودن��د. از عملکرد خودمان 
راضی هستيم. من قباًل هم گفته بودم اگر جزو  شش تيم برتر 
قرار بگيريم وضعيت مان خوب است که توانستيم ششم شويم. 
البته در مصر بايد امتيازاتمان بيشتر می شد. با اين حال به هدفی 
که داشتيم رسيديم، اما چين بيشتر از چيزی که فکر می کرديم 
امتياز به دست آورد و در بين هشت تيم برتر قرار گرفت. همين 
مس��ئله معادالت را پيچيده کرد. ان ش��اءاهلل برای جام جهانی 

ورشو لهستان آماده خواهيم شد.«

المپیکي شدن شمشیربازی قطعي نشد 
 فخري: چین فراتر از تصور 

نتیجه گرفت

وقتی سرنوشت مان به دست دیگران رقم می خورد

شیوا نوروزی

دروغ هایی که تمامی ندارد!
مديريت مشکل اصلی فوتبال ايران است؛ اين نکته ای  است که سال ها بر آن 
تأکيد شده و کارشناسان و اهالی فوتبال هم بارها بر آن صحه گذاشته اند، 
اما نه تنها تغييری در ش��رايط حاکم بر اين رش��ته ايجاد نشده، بلکه هر 
روز ناکارآمدی مديريتی فدراس��يون بيش از پيش مش��خص می شود. 
سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا و حضور استقالل در مرحله پلی آف 
جديدترين موردی است که نش��ان می دهد کار از ناکارآمدی گذشته و 

آقايان در مورد ساده ترين مسائل هم با مردم صادق نيستند.
قبل از بازی تيم ملی با عراق بود که مهدی تاج در شهر مشهد کنفرانسی 
خبری برگزار کرد و در همان کنفرانس موضوعات مختلفی مطرح شد از 
جمله بحث سهميه فوتبال ما در ليگ قهرمانان. رئيس فدراسيون فوتبال 
در حالی با قاطعيت خبر س��هميه 1+3 ايران در رقابت های آسيايی را 
اعالم کرد که در دو سال اخير AFC به فوتبال ما سهميه ۲+۲ داده بود. 
با اين حال آقای رئيس خودش يک سهميه مستقيم به تيم های ايرانی 
داد و طبق گفته او تنها تيم پديده بايد به مرحله پلی آف می رفت. امروز اما 
مشخص شده ادعای تاج صحت نداشته و عالوه بر شهرخودرو، استقالل 
هم بايد برای صعود به مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا ابتدا در دو بازی 
پلی آف شرکت کند و در صورت موفقيت، آبی ها هم می توانند به دو تيم 

پرسپوليس و سپاهان بپيوندند!
 در شرايطی که جامعه اين روزها با آن درگير است شايد فکر کردن به 
چنين مسائلی دغدغه اصلی مردم به حساب نيايد، ولی مسئوالن فوتبالی 
که خود را در حد مديرانی حرفه ای  و بين المللی تصور می کنند بهتر از 
هر کس ديگری می دانند که انتشار چنين اخبار کذبی چه تبعاتی برای 
فوتبال به دنبال خواهد داشت. تا همين يکی، دو هفته پيش استقاللی ها 
خود را آسيايی می دانس��تند در حالی که دو بازی س��خت در پلی آف 
پيش رو دارند و با اين مدل برنامه ريزی ها گذش��تن از اين مرحله برای 

تيم های ايرانی بسيار دشوار خواهد بود. 
اگر رئيس فدراس��يون يکی از کش��ورهای صاحب نام در عرصه فوتبال 
چنين ادعايی را در يک کنفرانس خبری رسمی اعالم می کرد احتماالً 
برکناری و استعفا اولين مرحله از مجازات او محسوب  می شد و در مراحل 
بعدی مجبور بود در دادگاه پاسخگو باشد، اما اينجا در فوتبال ما خبری 
از اين برخوردهای قاطع و عبرت آموز نيست که اگر بود حداقل به يکی از 

سوءمديريت ها و تخلفات گسترده فوتبال رسيدگی  می شد.
 اين اولين باری نيس��ت که اخبار دروغين از فدراسيون فوتبال به گوش 
فوتبال دوستان می رسد. تغيير داور ديدار ايران – عراق نمونه ديگری است 
که می توان در موردش صحبت کرد؛ پس از تغيير محل ميزبانی بازی از 
بصره به شهر امان اردن، فدراسيون مدعی شد برای تغيير داور اردنی بازی 
با فيفا مکاتبه کرده و مکاتبات آنها نيز جواب داده است. اين در حالی بود که 
معلوم شد فدراسيون ايران درخواستی برای تغيير داور نداشته و از طرفی 
با ميزبان شدن اردن، کنفدراسيون آس��يا قاعدتاً اجازه نمی داد داوری از 
کشور ميزبان بازی را قضاوت کند. در واقع آقايان با ادعاهای دروغين خود 
تالش کردند انجام روال عادی يک کار را به نام خود تمام کنند. حل شدن 
مشکل ميزبانی ايران از تيم های عربستانی دروغی ديگر بود که مسئوالن 
فدراسيون با افتخار از آن سخن گفتند، ولی گذشت زمان ثابت کرد که 

همچنان مجبوريم در زمينی بی طرف با سعودی ها روبه رو شويم.
معلوم نيست تا کی قرار است فوتبال کشورمان با مديرانی اداره شود که 
اعتقادی به صداقت ندارند. تا کی می توان اخبار واقعی را از هواداران و 
رسانه ها پنهان و تصور کرد کسی به واقعيت پی نمی برد. از قديم گفته اند 
ماه پشت ابر نمی ماند، چه برسد به ادعاهای غيرواقعی که از ساختمان 
خيابان سئول مطرح می شود. ابهام اصلی اينجاست که آقايان به روی 
مبارک خود ه��م نمی آورن��د و همچنان با جديت صندلی رياس��ت را 
دودستی چسبيده اند. در اين سال ها هيچ برخوردی با اين دست دروغ ها 
و وارونه جلوه دادن واقعيت ها نشده است. شايد اگر يک مدير و يک رئيس 
به خاطر دروغ های به زعم خود کوچک مجازات  می شدند، امروز شاهد 

دروغ های واضح فوتبالی ها نبوديم. 

بهرام افشارزاده 

مديرعامل سابق باشگاه استقالل

درخش��ش امير      چهره
غف��ور، لژيون��ر 
واليبال کشورمان در جريان ديدار لوبه مقابل 
مودنا از بازی های هفته ششم ليگ ايتاليا باعث 

شد پشت خط زن تيم ملي کشورمان عالوه بر 
اينکه نقش قابل توجهي در پيروزي لوبه داشته 
باشد به عنوان ارزشمندترين بازيکن ميدان هم 
انتخاب شود. در اين مسابقه تيم لوبه با نتيجه 3 
بر صفر موفق شد مودنای قدرتمند را از پيش رو 
بردارد. امير غفور با عملک��رد قابل قبول خود 
توانست 11 امتياز برای تيمش به ارمغان بياورد. 
لوبه با کس��ب اين پيروزي با يک بازی بيشتر و 
هفت پيروزی در صدر جدول س��ری A  قرار 
گرفت. مودنا هم با پنج پيروزی و يک شکست 
به رده سوم سقوط کرد. غفور بعد از پايان اين 
مسابقه گفت: »حريف )مودنا( مثل تيم ما بدون 
شکست بود. بنابراين بايد بگويم که در مهم ترين 
بازی ليگ توانس��تيم به پيروزی برس��يم. اين 
نتيجه در جدول رده بندی هم بسيار تأثيرگذار 
بود. نوس��اناتی در جريان بازی داشتيم، اما در 
نهايت توانستيم به هدف خود برسيم. اين بدان 
معناست که ما می توانيم هر روز بهتر شويم. رمز 
پيروزی ما در اين مسابقه سرويس های خوب و 
دفاع  هماهنگ بود. ما می خواستيم در اين بازی 
شکست در سوپرجام را مقابل تيم مودنا جبران 

کنيم و انتقام بگيريم که موفق شديم.«
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