
انتخاب مدیرعامل 
شیوا نوروزی
      گزارش

بح�ران  جدی�د 
اس�تقالل را وارد 
فاز جدیدی کرد. با رفتن استراماچونی از ایران 
مدیرعامل قبلی آبی ها مجبور به استعفا شد و در 
حالی که تصور  می شد با انتخاب گزینه ای  بهتر این 
تیم دوباره رنگ آرامش را ببیند، اما مطرح شدن 
نام علی فتح اهلل  زاده نه تنها جو را آرام نکرد، بلکه 

به تشدید حواشی نیز دامن زد!
مرحل��ه گروهی لی��گ قهرمان��ان آس��یا دیروز 
قرعه کشی شد، اما اس��تقاللی که باید در مرحله 
پلی آف این رقابت ها به میدان برود نه سرمربی دارد 
و نه مدیرعامل. در شرایطی که انتخاب جانشین 
فتح��ی و بازگرداندن اس��تراماچونی در دس��تور 
کار قرار گرفته اس��ت، وزارت ورزش ترجیح داده 
فعاًل مدیرعامل جدید را معرفی نکند و به معرفی 
سرپرس��ت مدیرعاملی اکتفا کرد. با اعالم وزارت 
ورزش اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره 
آبی ها با حفظ سمت فعالً سرپرست باشگاه است و 

وظایف مدیرعامل را برعهده دارد. 
   مدیرانی که برنامه دادند

با رفت��ن اس��ترا و باال گرفت��ن انتقاده��ا، فتحی 
مدیرعامل پیش��ین اس��تقالل راهی جز استعفا 
نداشت. اگرچه امیدی نیس��ت که به تخلفات رخ 
داده در مدت زمان مدیریت فتحی و نحوه امضای 
قرارداد با مربی ایتالیایی رسیدگی شود، ولی قطعاً 
ادامه حضور فتحی در رأس باش��گاه استقالل نیز 
منطقی نبود. پس از قبول اس��تعفا از سوی وزیر، 

نام فتح اهلل زاده به عنوان گزینه اصلی وزارت ورزش 
برای س��پردن س��کان مدیریتی تیم مطرح شد. 
گزینه ای  که همواره عاش��ق ریاست در استقالل 
بوده و کارنامه مدیریت��ی اش نیز برای همه معلوم 
اس��ت. فتح اهلل زاده آنقدر از اینکه گزینه اصلی به 
ش��مار می رود، خوشحال اس��ت که روز گذشته 
مصاحبه های متعددی را با رسانه های مختلف انجام 
داد. با این حال با اعالم سخنگوی وزارت ورزش گویا 
غیر از او چند نفر دیگر نیز برای ریاست در استقالل 
برنامه داده اند. مازیار ناظمی با اعالم این خبر گفت: 
»خلیل زاده ضمن حفظ س��مت به عنوان رئیس 
هیئت مدیره باشگاه استقالل، به عنوان سرپرست 
این باش��گاه کار را ادامه خواهد داد تا کارها زمین 
نماند تا مدیرعامل جدید معرفی شود. سه، چهار نفر 
از دوستانی که سابقه مدیریت داشتند، برنامه های 
خود را اعالم کردند. استقالل باشگاه مهمی است 
و برنامه هایی در خص��وص مدیریت و درآمدزایی 
به وزیر ورزش ارائه ش��ده و ب��ه زودی تصمیم در 
این خصوص گرفته خواهد ش��د.« محمدحسین 
قریب و کاظم اولیایی دو گزینه دیگر مطرح شده 
در رسانه ها هستند. البته قریب رسماً اعالم کرده 
که این مس��ئولیت را نمی پذیرد. نکته مهم دیگر 
اینکه دیروز فتح اهلل زاده با حضور در وزارت ورزش 
جلسه ای  طوالنی با شخص سلطانی فر برگزار کرد 
و پس از جلس��ه آنها نیز خبرهای��ی در خصوص 

مدیرعاملی او مطرح شد.  
   بازگشت به عقب

گزینه اصلی مدیرعاملی استقالل مخالفان زیادی 

دارد. فتح اهلل زاده همان کسی است که سابقه سه 
دوره مدیریت در این باش��گاه را در کارنامه دارد، 
کارنامه ای  ک��ه در آن قراردادهای عجیب و غریب 
زیادی ثبت و تصمیمات دردسرساز بسیاری نیز 
گرفته شده است. ضمن اینکه فتح اهلل زاده در آخرین 
دوره مدیرعاملی اش که س��ال 93 به پایان رسید 
نشان داد عالقه زیادی به ترکاندن بمب در فصل 
نقل و انتقاالت دارد و برای رس��یدن به این هدف 
ارقام قراردادها به شکل نجومی افزایش یافت. در 
صورتی که علی فتح اهلل زاده دوباره حکم مدیرعاملی 
بگیرد، به نوعی بازگش��ت به عقب برای استقالل 
خواهد بود. جواد زرینچه، سرپرس��ت مس��تعفی 
اس��تقالل که در غیاب اس��تراماچونی در بازی با 
پیکان هدایت تیم را برعهده داشت در مخالفت با 
حضور دوباره فتح اهلل زاده مدعی شد او با موتورگازی 
از اس��تقالل به همه چیز رسیده اس��ت. جالب تر 
اینکه گزینه اصلی مدیرعاملی به شیوه مدیریت 
گذشته اش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری پاسخ 
زرینچه را داد: »من ماشین تویوتا کریسیدا داشتم و 
اگر این خودرو به چشم جواد موتور آمده، مشکل از 

چشم هایش اوست، نه من!«
فتح اهلل زاده در گفت وگو با میزان به جلسه دو ساعته 
خود با وزیر نیز اشاره کرد: »در این جلسه دو ساعته 
صحبت هایی انجام دادیم. از من برنامه خواستند 
و من هم برنامه خ��ود را ارائه دادم. آنها مدیرعامل 
می خواهن��د و دو گزین��ه هم ب��رای مدیرعاملی 
استقالل دارند که یکی از آنها من هستم. نمی دانم 
گزینه دیگر چه کسی است و درست هم نیست که 

من چنین چیزی را بپرسم. در این جلسه سلطانی فر 
نظرات خودش را گفت و من ه��م نظرات خود را 
گفتم. در نهایت قرار شد وزارت ورزش تا یکی، دو 
روز آینده پس از بررسی نظر نهایی خود را اعالم و 

مدیرعامل استقالل را معرفی کند.«
   استرا کجایی؟

س��رمربی اس��تقالل در حالی تهران را ترک کرد 
که از پرداخت نش��دن حقوق��ش و همچنین به 
مشکل خوردن حساب های بانکی اش گالیه داشت. 
اس��تراماچونی در گفت وگو با رسانه های خارجی 
مدعی شده در صورت حل مشکالت دوباره به ایران 
می آید و روی نیمکت آبی ها می نشیند. جالب اینکه 
فتح اهلل زاده که امید زیادی دارد جانش��ین فتحی 
شود به هواداران قول داده استرا را به ایران بازگرداند. 
عالوه بر این ناظمی، سخنگوی وزارت ورزش نیز 
بازگشت مربی ایتالیایی را رد نکرده است: »قرار ما 
انتخاب مدیرعامل قبل از هفته پانزدهم است، زیرا 
باش��گاه برنامه های مفصلی دارد و در راستای این 
برنامه ها، اولویت ما بازگشت استراماچونی است. 
وزارت ورزش پیگیر بازگشت استراماچونی است و 
با وضعیتی که پیش آمده با کمک وزارت خارجه، 
س��فیر ایران در ایتالیا و سفیر ایتالیا سعی کردیم 
مشکل او را حل کنیم. چیزی که به ما گفته شده 
این بود که مشکل استراماچونی بحث پرداختی های 
اوست که به حسابش واریز شده است. به واسطه 
تحریم های ظالمانه مشکالتی در پرداخت ها داریم، 
اما مشکل پرداخت به اس��تراماچونی حل شده و 

منتظر بازگشت او هستیم.«
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خلیل زاده با حکم وزارت ورزش به عنوان سرپرست موقت آبی ها انتخاب شد

دنیا حیدري

 بودجه ویژه المپیک ۳۰ میلیارد
 بودجه پارالمپیک صفر!

دولت در الیحه پیشنهادی بودجه 99 به 
جز بودجه س��االنه، هیچ مبلغ ویژه ای را 
برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 
پیش بینی نکرده و ما واقعاً در شوک اعزام 
کاروان ب��ه بازی ه��ای پارالمپیک توکیو 
هستیم. این در حالی است که برای کمیته 
ملی المپیک به جز بودجه ساالنه، چیزی 
حدود 3۰ میلی��ارد نیز ب��رای بازی های 
المپیک توکیو در نظر گرفته شده است، 
آن هم در شرایطی که در حال حاضر هم تعداد سهمیه های کسب شده 
توسط ورزشکاران پارالمپیکی بیشتر از ورزشکاران المپیکی است و هم 
تعداد مدال ها چند برابر المپیک اس��ت. حال نمی دانم با چه دیدگاهی 
چنین تصمیمی گرفته شده است و امیدواریم در این زمینه اشتباهی 
صورت گرفته باشد. به همین دلیل طی نامه ای به وزارت ورزش و جوانان 
و دو نفر از نمایندگان مجلس که ناظر بر بازی های پارالمپیک هستند، 
خواستار رسیدگی به این موضوع شدیم تا هرچه سریع تر موضوع بودجه 
بازی های پارالمپیک توکیو مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود. در 
سال جاری بودجه اختصاص یافته به کمیته ملی پارالمپیک ۲9 میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان بود که از این مبلغ تا به امروز ۴۸ درصد بودجه واریز 
شده است. برای سال آینده نیز به جز بودجه ساالنه که 3۴ میلیارد تومان 
اس��ت، بودجه ویژه ای برای بازی های پارالمپیک توکیو در نظر گرفته 
نشده است. اگر بودجه ای برای بازی های پارالمپیک توکیو پیش بینی 
نشود، واقعاً در اعزام کاروان با مشکل مواجه خواهیم شد و مجبوریم تعداد 
ورزشکاران اعزامی مان را کاهش دهیم و اردوهای آماده سازی خود را تا 
حد مقدور کم کنیم. امیدوارم وزیر ورزش و جوانان زودتر به این مسئله 

رسیدگی کند تا مشکلی برای اعزام کاروان نداشته باشیم.

هادی رضایی

  دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک 

نه به لباس هاي جدید تکواندو
پس از این تکواندوکاران را با لباس هاي جدیدي روي شیاپ چانگ خواهید 
دید و فدراسیون جهانی تکواندو در آخرین مرحله گرندپری ۲۰۱9 در مسکو 
از لباس های جدید این رشته رونمایی کرد. در لباس های جدید که چندان 
در شبکه های اجتماعی مورد استقبال عالقه مندان به تکواندو قرار نگرفته، 
کاله هر دو تکواندوکار مشکی است، در حالی که قبالً  کاله ها قرمز و آبی رنگ 
بود. در هوگوها تغییری ایجاد نشده و همچنان به رنگ آبی و قرمز باقی مانده 
است. تغییر اصلی که بیش از همه به چشم می آید، استفاده تکواندوکاران 
از شلوارهای مشکی است که برخالف لباس قبلی جذب بدن شده و لباس 

کلی تکواندوکاران را از فرم قبلی منظم خود خارج کرده است.

انتش���ار خبر 
حامد قهرماني

     بازتاب
می���ت  و محر
روسیه از المپیک 
2020 توکیو و جام جهاني 2022 قطر بازتاب های 
زیادي را به دنبال داشته است. روز دوشنبه بود 
که آژانس جهانی ضددوپینگ، روسیه را متهم به 
تغییر اطالعات این نهاد کرد و به همین دلیل نیز 
ورزشکاران این کشور را چهار سال از حضور در 
تمام�ی رقابت ه�ای ورزش�ي مح�روم ک�رد. 
بنا بر این گزارش، کمیت��ه ای در نهاد بین المللی 
مبارزه با دوپینگ دریافته که مقام های روس��یه 
اطالعات آزمایش های مثبت دوپینگ را از اسناد 
حذف کرده اند. این تحقیقات در ادامه رس��وایی 
بزرگی است که سال ۲۰۱۵ از دوپینگ سازمان یافته 
و با حمایت دولت پرده برمی داشت. تحقیقات سال 
۲۰۱۵ نشان داد ورزشکاران روس از سال ۲۰۱۱ 
در »تقریباً تمام« رشته های ورزشی در المپیک های 
تابستانی و زمستانی، زیر نظر دولت روسیه دوپینگ 
کرده اند.  سر کریگ ردی، رئیس  آژانس جهانی 
ضددوپینگ)وادا( در این خصوص گفت: »دوپینگ 
گسترده روس ها توس��ط کمیته بازبینی در سال 
۲۰۱۸ تأیید و سازمان خواستار برخورد جدی با 

این موضوع ش��د. ما به روسیه فرصت های زیادی 
دادیم تا به نفع ورزشکاران خود به جامعه مبارزه 
دوپینگ ملحق ش��ود، اما آنها ترجی��ح دادند که 
موضع فریبکارانه و متقلبانه شان را حفظ کنند. ما 
در عین حال از حقوق ورزشکاران روس که بتوانند 
ثابت کنند در این ماجرا نقشی نداشته اند و از تخلف 
مقامات روسیه بهره نبرده اند، حمایت می کنیم.« 
به دنبال این محرومی��ت و اظهارات کریک ردي، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با سیاسي 
خواندن این اقدام آن را به شدت محکوم و عنوان 
کرد: »این تصمیم در تضاد با منشور المپیک است 
و ما کاماًل این حق را داریم و با تمام توان خودمان 
پیگیری می کنیم که موضوع در دادگاه عالی ورزش 
مطرح شود. آنچه در ظاهر است و من آن را می بینم 
چیزی است که هیچ شکایتی علیه روسیه وجود 
ندارد و اگر شکایتی نیز نباشد کشور می تواند و باید 
زیر پرچم خود در رقابت ها حاضر شود. مهم تر اینکه 
جریمه را نمی توان عمومیت بخشید و هر شخص و 
افرادی که در این زمینه خطا کرده اند باید مجازات 
شوند. من مطمئن هستم که در وادا نیز کارشناسان 
به این اصل باور دارند، اما اگر یک نفر چنین باوری 
ندارد به این خاطر اس��ت که انگیزه های سیاسی 
را به جای روحیه ورزش��ی در نظر گرفته است.« 
این در شرایطی اس��ت که برخي از روزنامه نگاران 
و منتقدان ورزشي چون سالی جکینس، خبرنگار 
روزنامه واشینگتن پست صالحیت وادا براي ورود 
به این موضوع را زیر سؤال برده اند و اظهار کرده اند 
که وادا سازمانی نیست که بتواند میان گناهکاران 
و قربانیان جدایی ایجاد کند و آنها وادا را ابزار فاسد 
معرفي کرده اند. جئورج��ي رودچنکوف، رئیس 
سابق کمیته ضددوپینگ روسیه که از این کشور 
رفته و در امریکا زندگی می کند اما با تأیید کار وادا 
گفته اس��ت: »این سرنوش��ت دروغ و فریبکاری 
اس��ت. باالخره دروغ، دستکاری اطالعات 
و کار نادرس��ت با جریمه ای که باید 
روبه رو شد. ورزشکاران پاک و سالم 
زیادی به خاطر افراد متقلب محروم 
شدند که البته باید عدالت را به ورزش 
برگرداند و این امر می تواند به بازگرداندن 

عدالت به ورزش کمک کند.«

لیگ قهرمانان اروپا در آخرین ایستگاه مرحله گروهي
شب راحت بزرگان

بازتاب محرومیت روسیه از المپیک و جام جهانی

پوتین:  این کار انگیزه  سیاسي دارد

دومی��ن ش�ب 
فریدون حسن

      فوتبال اروپا
آخرین بازی های 
مرحل�ه گروهي 
لیگ قهرمان�ان اروپا امش�ب در حال�ي برگزار 
می ش�ود که تیم های بزرگ قاره سبز و مدعیان 
قهرماني با خی�ال راحت بابت صع�ود به مصاف 
حریف�ان خ�ود می رون�د. پاري س�ن ژرمن، 
رئال مادرید،  بایرن مونیخ، تاتنهام،  منچسترسیتي 
و یوونتوس بزرگاني هستند که در جمع تیم های 
چهار گروه اول لیگ قهرمانان اروپا صعودش�ان 

به مرحله بعدي قطعي شده است.
در گروه اول مسابقات کار صعود پاري سن ژرمن و 
رئال مادرید به عنوان تیم های اول و دوم تمام شده 
و آنها امشب با خیال راحت به مصاف گاالتاسراي 
و کلوپ بروژ می روند. پاري سن ژرمن ۱3 امتیازي 
است و رئال هش��ت امتیازی که نتایج بازی های 
امش��ب تأثیری در جایگاه آنه��ا در جدول این 
گروه ندارد. البته نباید فرام��وش کرد که رئال با 
زیدان در سخت ترین ش��رایط خود بسر می برد 
و کهکشاني ها تمام سعي ش��ان را می کنند تا با 
کسب یک پیروزي خوب حداقل امید به موفقیت 
و صعود به مراحل باالتر مسابقات را به هواداران 
خود هدیه دهند. در گروه دوم مسابقات نیز اوضاع 
به همین منوال است، جایي که بایرن مونیخ با ۱۵ 
و تاتنهام با ۱۰ امتیاز کار صعودش��ان را قطعي 
کرده اند و از س��وي دو تیم المپیاکوس و ستاره 
سرخ تهدیدي را احساس نمی کنند. بایرن مونیخ 

و تاتنهام امشب در حالي به مصاف هم می روند 
که شاگردان مورینیو فقط براي نزدیک تر شدن به 
بایرن می کوشند تا آنها را در آلیانس آره نا شکست 
دهند، واال نمی توانند تغییري در جایگاه بایرن در 
جدول رده بندی ایجاد کنند. دیدار المپیاکوس و 
ستاره سرخ هم یک بازي تشریفاتي براي دو تیم 
حذف  شده تلقي می شود. منچسترسیتي با ۱۱ 
امتیاز تیم صدرنشین و صعود کننده گروه سوم 
است، اما سه تیم شاختار با شش، دینامو زاگرب 
با پنج و آتاالنتا با چهار امتیاز امشب این فرصت را 
دارند تا با پیروزي به عنوان تیم دوم جشن صعود 
بگیرند. در این میان شاید کار دیناموزاگرب که 
با س��یتي صعود کرده رقاب��ت می کند راحت تر 
باش��د. هرچند که پپ به هیچ وجه شاگردانش 
را حتي براي مساوي هم به میدان نمی فرستد. 
دیدار شاختار و آتاالنتا هم حساسیت های خود 
را دارد، دیداري که طرفین نیمی از حواس شان 
به نتیجه بازي دینامو است. یوونتوس هم در گروه 
چهارم شرایط مش��ابه منچسترسیتي را تجربه 
می کن��د. بانوي پیر ۱3 امتیازي اس��ت و هیچ 
خطري را احساس نمی کند، اما اتلتیکومادرید، 
بایرلورک��وزن و لوکوموتیو مس��کو به ترتیب 
هفت، شش و س��ه امتیازي هستند که دو تیم 
اول این ش��انس را دارند که به عن��وان تیم دوم 
گروه صعود کنند. اتلتیکو امشب به مصاف تیم 
ناامید لوکوموتیو می رود و باید امیدوار باشد که 

یوونتوس به بایرلورکوزن نبازد.

 قرعه کشی لیگ قهرمانان 
و مشخص شدن حریفان نمایندگان ایران

 پرسپولیس در گروه مرگ
 سپاهان در برابر زردها

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته در مالزی برگزار 
شد و تیم ها همگروه های خود را شناختند که طی آن تیم های پرسپولیس 
و سپاهان از ایران در گروه C  و D به صورت مستقیم با حریفان خود دیدار 
می کنند، اما استقالل و شهرخودرو بعد از برگزاری دو پلی آف و در صورت 
پیروزی به مصاف حریفانشان در گروه A وB  می روند. به این ترتیب که 
استقالل ابتدا باید در خانه با برنده بازی الفیصلی اردن و الکویت کویت دیدار 
کند و در صورت پیروزی در قطر به مصاف الریان برود. شهرخودرو هم در 
خانه به مصاف برنده بازی چنای هند و الرفاع بحرین می رود و در صورت 

پیروزی برابر حریف باید در قطر با السیلیه دیدار کند.
   کار سخت شاگردان کالدرون

سرخپوش��ان تهرانی در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در 
گروه C با الدحیل قطر)صدرنش��ین قطر(، التعاون عربستان و الشارجه 
امارات)صدرنشین امارات( همگروه هس��تند. گروهی که در ظاهر شاید 
گروه ساده ای باشد، اما گروه مرگ رقابت های این فصل است. رقابت هایی 
که می تواند عیار مرد آرژانتینی نیمکت پرسپولیس را که این فصل نتوانسته 

رضایت هواداران پرسپولیس را به دست آورد مشخص کند.
الدحیل حریفی اس��ت که پرس��پولیس بارها مقابل این تیم قرار گرفته 
است. نخستین رویارویی با الدحیل به س��ال ۲۰۱۵ برمی گردد که با نام 
لخویا در این رقابت ها حضور داشت. بعد از آن پرسپولیس در سال ۲۰۱7 
در یک هشتم نهایی با این تیم روبه رو ش��د که با برتری به مرحله بعد راه 
یافت. آخرین بازی نیز به سال ۲۰۱۸برمی گردد که الدحیل در دور رفت 
یک چهارم نهایی پرسپولیس را شکس��ت داد، اما در دیدار برگشت و در 
آزادی با شکستی سنگین مواجه شد و حاال باید خود را آماده چهارمین 

مصاف با سرخپوشان تهرانی کند. 
الش��ارجه حریف بعدی سرخپوشان اس��ت که در دو، س��ه فصل اخیر با 
قهرمانی های پیاپی در لیگ امارات، ی��ک پای ثابت لیگ قهرمانان بوده و 
امسال نیز صدرنشین لیگ کشورش است. با وجود این شاگردان عبدالعزیز 
بن یاسی به رغم شش قهرمانی در لیگ امارات و یک نایب قهرمانی، هنوز 
موفق به چشیدن طعم قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا نشده اند، اما امیدوارند 

امسال با بازیکنان خارجی که جذب کرده اند به این مهم دست یابند. 
التعاون، حریف عربستانی پرسپولیس در این رقابت ها تیمی ناآَشناست که 
تنها یک مرتبه )۲۰۱7( در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرد و در گروه 
االهلی امارات، لوکوموتیو ازبکستان و استقالل ایران به مقام سوم رسید و 
از صعود به مرحله بعد بازماند .این تیم اما امسال با سرمربی پرتغالی خود 
در لیگ عربستان خوب نتیجه گرفته و با یک امتیاز کمتر از صدرنشین در 

رده چهارم قرار دارد.
   زردپوشان برابر زردپوشان

سپاهان دیگر نماینده ایران که به طور مستقیم در رقابت های این فصل لیگ 
قهرمانان شرکت می کند، در گروه D با النصر عربستان، السد قطر و برنده 
مسابقه العین امارات با بنیادکار ازبکستان یا الزورای عراق مصاف خواهد داد. 
النصر عربستان سال گذشته پس از چهار سال و با ناکام گذاشتن االهلی 
و الهالل به عنوان قهرمانی لیگ عربستان دست یافت تا به طور مستقیم 
راهی لیگ قهرمانان شود. زردپوشان عربس��تانی که اکنون در رده دوم 
رقابت های لیگ این کش��ور قرار دارند، در این فصل از مس��ابقات لیگ 
قهرمانان از ستاره هایی چون احمد موسی نیجریه ای )کاپیتان سابق تیم 
ملی نیجریه(، برد جونز استرالیایی )دروازه بان اسبق لیورپول(، نورالدین 
آمرابات )ملی پوش مراکش��ی( و مایکون برزیلی )س��تاره سابق پورتو و 
گاالتاسرای( سود می برد و بدون شک حریف سرسختی برای شاگردان 

قلعه نویی خواهند بود.
السد قطر دیگر حریف زردپوشان اصفهانی که فصل قبل با ناداوری برابر 
الهالل در نیمه نهایی فصل ۲۰۱9 لیگ قهرمانان آس��یا از این مسابقات 
حذف شد، هنوز نتوانسته به روزهای خوب گذشته برگردد و این روزها 
حال و روز خوبی در رقابت های لیگ قطر ندارد. با وجود این السد همچنان 
از ستاره هایی چون عبدالکریم حسن، اکرم عفیف، گابی و بغداد بونجاح در 
ترکیب خود بهره می برد که می توانند شرایطی متفاوت برای السد که دو 
سال است در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان متوقف می شود در این فصل 

از این رقابت ها رقم بزنند.
حریف بعدی سپاهان اما مشخص نیست. العین امارات با برنده مسابقه 
بنیادکار ازبکس��تان و الزورای عراق دیدار می کند تا دیگر تیم این گروه 
مشخص شود. تیم هایی که البته هیچ کدام آمار چندان جالبی ندارند و 

بعید است که حریف دردسرسازی در این گروه باشند.

وعده فتح از فتح اهلل به جای فتحی!

سعید احمديان

صمد در بین ۳ بازیکن پرطرفدار بسکتبال آسیا
کنفدراسیون بسکتبال آس��یا در یک نظرس��نجی و با رأی دوستداران 
بسکتبال، سه بازیکن پرطرفدار بس��کتبال قاره کهن را انتخاب کرد که 
صمد نیکخواه بهرامی، ستاره و کاپیتان تیم ملی بسکتبال نیز در بین آنها 
قرار دارد. طبق اعالم فیبا صمد نیکخواه بهرامی از ایران و فادی الخطیب و 
وائل عراقچی از لبنان، سه بازیکن پرطرفدار بسکتبال آسیا شناخته شده اند. 
نیکخواه بهرامی هنوز در تیم ملی حضور دارد و با تیم ملی در جام جهانی 
توانسته به المپیک توکیو نیز برسد. فادی الخطیب سال ۲۰۱7 از تیم ملی 

خداحافظی کرد و عراقچی این روزها ستاره لبنان به حساب می آید.

مدال خوش رنگ المپیک را می خواهم
میرهاشم حسینی، تکواندوکار کشورمان پس از کسب سهمیه المپیک 
۲۰۲۰ توکیو، هدفش را مدال خوش رنگ المپیک عنوان کرد. دارنده مدال 
نقره جهان و طالی بازی های آسیایی با تأکید بر اینکه کارش برای رسیدن 
به موفقیت پس از کسب سهمیه تازه آغاز شده است دیروز به خبرگزاري 
ایسنا گفت: »حتماً در المپیک جبران می کنم. کسب سهمیه هدف ابتدایی 
من بود و از امروز به دنبال خوش رنگ ترین مدال المپیک خواهم بود و با 

تمام قدرت به توکیو می روم تا برابر رقبایم به برتری برسم.«

 ماجرای حیف و میل بیت المال 
در پرونده ویلموتس فراموش نشود

دقت کرده اید ای��ن روزها در فضاي ورزش ایران دیگر کمتر کس��ي از 
ویلموتس و سوءمدیریت فدراس��یون فوتبال در این پرونده قابل تأمل 
صحبت می کند. مطرح ش��دن مباح��ث بودج��ه ورزش در مجلس و 
همچنین اتفاقاتي که براي باشگاه اس��تقالل و استراماچوني رخ داده، 
گویا اخبار مربوط به نیمکت تیم ملي فوتبال را به حاشیه برده است تا 
حواس نمایندگان بیشتر درگیر ارقام و رقم بودجه و هواداران نیز درگیر 
آخرین خبرها از نیمکت استقالل باشند. البته این بهترین خبر ممکن 
براي مدیران فدراسیون فوتبال اس��ت که به جاي پاسخگویي درباره 
پرونده قرارداد با مارک ویلموتس، با توجه به پرت ش��دن حواس ها در 

حاشیه امني قرار گرفته اند. 
چنین وضعیتي سبب ش��ده مدیران فدراس��یون فوتبال همچنان با 
اس��تفاده از تریبون های یک طرفه با دادن اطالعات غلط به دنبال رفع 
اتهام از خودشان باشند و در این زمینه از تکرار توجیهاتي که بارها رد 
شده است نیز ابا ندارند. نمونه آن مصاحبه دوشنبه شب مهدي تاج با 
صداوس��یما بود، مصاحبه ای که رئیس فدراسیون فوتبال بدون اینکه 
بابت پاسخ هایی که می دهد مورد سؤال قرار گیرد، به رقم واقعي قرارداد 
ویلموتس نیز اشاره نکرد و از شفاف سازی در این باره طفره رفت و در 
واکنش به پرداخت پول ویلموتس از سوي دولت، آن را رد کرد و مدعي 
شد که پول قرارداد ویلموتس از ۱۱ میلیون دالري که فوتبال ایران در 
صورت صعود به جام جهاني پاداش خواهد گرفت، پرداخت شده است.

ادعاي تاج درباره منبع پرداخت ۲ میلیون یورو به ویلموتس در حالي 
است که وزیر ورزش پیش از بازي با عراق به صراحت تأکید کرده بود که 
مطالبات این مربي بلژیکي از سوي دولت پرداخت شده است و همان 
روزها هم نقل قولي از سوي سلطاني فر منتشر شد که پرداخت ۲ میلیون 
یورو به ویلموتس با دستور جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور از منابع 
شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعي پرداخت شده است. اما حاال 
و چند هفته پس از بازي با عراق و فس��خ قرارداد ویلموتس که هزینه 
۲ میلیون یورویي، عالوه بر غرامتي که باید به وي پرداخت شود روي 
دست دولت گذاشته، مهدي تاج در ادعایي عجیب پرداخت این پول را 

از حساب ایران در فیفا عنوان کرده است.
تاج در حالي از پاداش صع��ود به جام جهاني که هنوز قطعي نش��ده، 
پیش��خور کرده که با توجه به تحریم های ظالمان��ه امریکا، فیفا اجازه 
دسترسی به پول های فوتبال ایران را در این فدراسیون نمی دهد و آن 
را بلوکه کرده است و به رغم تالش های صورت گرفته، با توجه به فشار 
امریکا از دادن طلب فوتبال کشورمان امتناع می کند. در چنین شرایطي 
بدیهي است که فدراسیون فوتبال نمی تواند از این پول براي پرداخت 

طلب ویلموتس استفاده کند.
در این راس��تا ادعاي کذب تاج به نظر می رس��د تنها براي دور کردن 
ترکش های استفاده از بیت المال و جیب مردم براي پرداخت بیش از 3۰ 
میلیارد تومان به مربی ای است که در شش ماه قراردادش با ایران، تنها 
نزدیک به 3۰ روز در ایران حضور داشت. در این بین البته از نقش وزارت 
ورزش در کنار فدراس��یون فوتبال در حیف ومیل نزدیک به ۲ میلیون 
یورو، آن هم در شرایط س��خت اقتصادي و ارزي کشور نباید گذشت، 
به خصوص که تاج مدعي اس��ت که قرارداد با ویلموتس با هماهنگي و 

نظارت وزارت ورزش بسته شده است.
در این شرایط یکي از مطالبه های اصلي افکار عمومي، مشخص شدن 
زوایاي قرارداد س��رمربي بلژیکي با تیم ملي فوتبال کش��ورمان است، 
به خصوص که در ای��ن بین نزدیک به 3۰ میلی��ارد تومان حیف ومیل 
بیت المال صورت گرفته و قراردادی چند براب��ري با ارزش واقعي این 

مربي بسته شده است.
 با وجود چنین تخلف آشکاري که از سوي فدراسیون فوتبال با نظارت 
وزارت ورزش صورت گرفته،  بدیهي است که نمایندگان مجلس به رغم 
درگیری هایی که این روزها درباره بحث بودجه سال آینده دارند باید 
نسبت به وعده هایی که براي سؤال از وزیر ورزش در این پرونده داده اند، 
جامه عمل بپوش��انند و نهادهاي قضایي نیز با بررس��ي این پرونده،با 
مدیراني که در شرایط سخت تحریم به بیت المال دست درازی کرده اند 
و ارز کشور را هدر داده اند، برخورد کنند تا دیگر مسئولي چه در فوتبال و 
وزارت ورزش و چه سایر فدراسیون ها به خود اجازه چنین حیف و میلي 

را ندهد و از جیب مردم پول قراردادهاي بی ضابطه را تأمین نکند.
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