
مسعود سلطاني فر 
سعید احمدیان
      گزارش

در حال���ي در 
جلسه کميسيون 
فرهنگي مجلس با دف�اع از قرارداد ويلموتس، 
منتق�دان را ب�ه امتيازخواه�ي مته�م کرد که 
اظهارات ضد و نقيض تاج نيز درباره اين قرارداد 
در مجلس ادام�ه پيدا کرد، مس�ئله اي که بايد 
مورد توجه نهادهاي نظارتي و قضايي قرار گيرد.

عصر دوشنبه در حالي که فوتبال ايران تحت تأثیر 
خبرهاي مربوط به مديرعامل جديد استقالل و 
بازگشت استراماچوني بود، مسعود سلطاني فر به 
همراه مهدي تاج به بهارستان رفتند تا در جلسه 
کمیسیون فرهنگي مجلس پاسخگوي سؤاالت 
نمايندگان درب��اره قرارداد ويلموت��س و اوضاع 

آشفته فوتبال باشند. 
   ورود مجلس به قرارداد ويلموتس

يک هفته پیش در حالي مهدي تاج از فسخ قرارداد 
ويلموتس با تیم ملي فوتبال کشورمان خبر داد که 
رس��انه ها و همچنین يکي از نمايندگان مجلس 
قرارداد 3 میلیون يورويي اين مربي با ايران را افشا 
کردند. افش��اي مبلغ قرارداد ويلموت��س در کنار 
خبرهايي ک��ه درباره پرداخت 2 میلی��ون يورو به 
اين مربي قبل از بازي با عراق به گوش می رس��ید، 
واکنش های زيادي را به همراه داش��ت و خیلي ها 
مسئوالن فدراس��یون فوتبال را به سوءمديريت و 
حیف ومیل بیت المال متهم کردند، به خصوص که 
اين مربي براي شش ماه قرارداد با ايران که در اين 
مدت، 30 روز بیشتر در ايران حضور نداشت، نزديک 

به 30 میلیارد تومان دريافت کرده بود.
 پرداخت چنین مبلغ هنگفتي به ويلموتس که با 
درخواست رئیس فدراسیون فوتبال توسط دولت 

صورت گرفت، در حالي بود ک��ه تیم ملي فوتبال 
کشورمان با هدايت اين مربي با توجه به دو باخت 
متوالي به بحرين و عراق ش��رايط سختي را براي 

صعود به جام جهاني پیدا کرده است.
با اين حال مه��دي تاج هرچن��د در تريبون های 
يک طرفه صداوس��یما رقم افش��ا ش��ده قرارداد 
ويلموتس را ابتدا تکذيب کرده ب��ود، اما در ادامه 
صحبت هايش در برنامه ورزش و مردم تلويزيون در 
جمعه گذشته، قرارداد 3 میلیون يورويي ويلموتس 
و دس��تیارانش را تأيید کرد. البته نکته قابل تأمل 
واکنش توهین آمیز رئیس فدراس��یون فوتبال به 
درخواست مجلس براي شفاف سازی درباره قرارداد 
ويلموتس بود، خواس��ته ای که رئیس فدراسیون 
فوتبال با توجیه محرمانه بودن، از اعالم رقم واقعي 
قرارداد طف��ره رفت و گفت ب��راي توضیح درباره 

قرارداد ويلموتس به مجلس نمی رود!
چنین حیف ومیل هايی از بودجه عمومي کش��ور 
در تیم ملي فوتبال س��بب شد نمايندگان مجلس، 
وزير ورزش را به مجلس احضار و حتي گفته شد که 
احتمال استیضاح مسعود سلطاني فر نیز وجود دارد.

   تهمت وزير، تناقض گويی تاج
در چنین ش��رايطي ت��اج هرچند گفت��ه بود به 
نمايندگان مجلس درباره قرارداد ويلموتس پاسخ 
نمی دهد، ام��ا او و وزير ورزش، عصر دوش��نبه در 
کمیس��یون فرهنگي مجلس حاضر ش��دند تا به 
ابهاماتي که در اين باره وج��ود دارد، جواب دهند. 
البته پس از پايان اين نشس��ت، تاج و سلطاني فر 
حاضر به توضیح در اين باره نشدند، اما دو نماينده 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاري ه��ا درباره اين 
جلس��ه توضیحاتي دادند. نکته قاب��ل تأمل دفاع 
وزير ورزش و رئیس فدراس��یون فوتبال از قرارداد 

امضا ش��ده با ويلموتس در جلس��ه با نمايندگان 
مجلس  است. 

طیبه سیاووشي، عضو کمیسیون فرهنگي مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاري خان��ه ملت در حالي از 
دفاع وزير از قرارداد ويلموتس در مجلس خبر داده 
که طبق صحبت های اين نماينده، س��لطاني فر، 
منتقدان را به امتی��از گیري متهم کرده اس��ت: 
»مسعود سلطانی فر، وزير ورزش و جوانان با دفاع 
از قرارداد منعقد ش��ده با ويلموتس عنوان کرد از 
آنجا که بسیاری از کارشناسان امتیاز می خواهند، 

مدعی هستند.«
تهمت وزير ورزش به منتقدان قرارداد ويلموتس 
در شرايطي است که طیف وسیعي از کارشناسان، 
مربیان و نمايندگان مجلس نسبت به اين قرارداد 
و حیف و میلي که صورت گرفت��ه انتقاد دارند. با 
اين حال س��لطاني فر به جاي پاسخگويي درباره 
ابهاماتي که وج��ود دارد، مدعي ش��ده چون به 
اين افراد امتیازي داده نش��ده به اين قرارداد نقد 
دارن��د. اين در حالي اس��ت که آثار خس��ارت بار 
سوءمديريت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش 
در قرارداد ويلموتس تنه��ا در يک مورد منجر به 
تحمیل هزين��ه 30 میلیاردي و خارج ش��دن 2 
میلیون يورو ارز از کشور، آن هم در روزهاي سخت 
اقتصادي شده است. البته اين جدا از غرامتی است 
که طبق گفته ويلموتس بايد فدراسیون فوتبال به 

اين مربي پرداخت کند.
صحبت های مهدي تاج هم در جلسه با نمايندگان 
نشان می دهد ادعاهاي ضد و نقیض او درباره قرارداد 
ويلموتس پاياني ندارد، مس��ئله ای ک��ه عالوه بر 
مجلس بايد مورد توجه نهادهاي قضايي و بازرسي 
قرار گیرد. فاطمه ذوالقدر، سخنگوي کمیسیون 

فرهنگي مجلس در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا 
درباره صحبت های تاج در اين جلسه درباره قرارداد 
با ويلموتس عنوان کرده اس��ت: »آقاي تاج عنوان 
کردند با ويلموتس قراردادی به مبلغ 2 میلیون و 
۴00 هزار يورو بسته اند که اين قرارداد به صورت 
شفاف در سفارت ايران در بلژيک و با حضور سفیر 
منعقد شد. اگرچه بهتر بود که قرارداد در ايران بسته   
می شد. اين پول هم از منابع داخلی باشگاه بوده، نه 

بودجه عمومی.«
تاج در حالي رقم ق��رارداد ويلموتس را در مجلس  
2میلیون و ۴00 هزار يورو عنوان کرده اس��ت که 
جمعه گذش��ته او در تلويزيون رقم ق��رارداد اين 
مربي را زير 2 میلیون دالر اعالم کرد. عالوه بر اين 
در شرايطي رئیس فدراسیون فوتبال در مجلس، 
منبع پرداخت پول ب��ه ويلموتس را منابع داخلي 
باشگاه ها عنوان کرده که او يک شنبه در مصاحبه 
با صداوسیما مدعي شد پول ويلموتس از پاداش 
11 میلیون دالري فیفا براي صعود به جام جهاني 
پرداخت شده است!  همه اين ادعاها در حالي مطرح 
شده که وزارت ورزش رسماً اعالم کرده که با کمک 

دولت، پول ويلموتس پرداخت شده است.
   مجلس اراده دارد برخورد کند

حال با توجه به توجیه های وزي��ر ورزش و رئیس 
فدراسیون فوتبال در جلسه کمیسیون فرهنگي 
مجلس، بديهي اس��ت در صورتي که نمايندگان 
اراده جدي براي برخورد با مقص��ران اين قرارداد 
و همچنین حی��ف و میل کنن��دگان بیت المال 
دارندبايد با رس��یدگي دقیق به ابهام��ات قرارداد 
ويلموتس، اجازه ندهند چنی��ن قراردادهايي که 
باعث دست درازی متولیان ورزش به جیب مردم و 

بیت المال شده است، بار ديگر تکرار شود.
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تاج  در تلويزيون: پول ويلموتس را از پاداش صعود به جام جهاني داديم/ تاج در مجلس: پول ويلموتس را از منابع باشگاه ها داديم!

شیوا نوروزی

جیمز وست وود– گل

لوکاکو و گلی که بی فایده بود
روملو لوکاکو حتی تصورش را هم نمی کرد گلزنی اش در بازی حساس 
با بارس��ا به حذف اينتر از لیگ قهرمانان منجر ش��ود. تیم کونته برای 
صعود چش��مش به بازی دورتموند – اس��الويا بود، اما عالوه بر باخت 
نروآتزوری، دورتموند هم برد تا همه چیز به ضرر راه راه پوش��ان پیش 
برود. لوکاکو با گلی که در نیمه اول بازی زد کار به تساوی کشید و اينتر 
برای جبران مافات دوباره روحیه گرفت، اما گل او نیز نتوانست مانع از 
ناکامی شان شود. گلزن 17 س��اله دوباره موتور گلزنی اش روشن شده 
بود و يک بار ديگر در يک بازی حس��اس ديگر دروازه حريف را گشود. 
آنسو فاتی گل تاريخی اش را در بدترين زمان ممکن از نظر اينتری ها 
به ثمر رساند. بازيکن جوان بارسا باز هم ثابت کرد قابلیت ستاره شدن 
را دارد. لوکاکو شب تلخی را پشت سر گذاشت، حتی اگر او بتواند اين 
باخت را به فراموشی بسپارد، تمسخرش از س��وی هم تیمی خود را از 
ياد نمی برد. لوک شاو، بازيکن سابق اينتر از حذف تیمش سابقش ابراز 
خوشحالی کرد و اين شادی را با انتشار پس��تی با عکس لوکاکو نشان 
داد. تیم کونته بايد در ادامه مس��یر در لیگ اروپا بازی کند و احتمال 
رويارويی اينتر با منچستريونايتد )تیم لوک شاو( وجود دارد. با اين حال 
لوکاکو همچنان با امیدواری به آينده می انديشد و منتظر است با تیمش 
دوباره خوش بدرخشد. اين بازيکن فعاًل بهترين گلزن اينتر است و در 
15 بازی 10 گل زده اس��ت. حذف از لیگ قهرمانان يک ناکامی ديگر 
برای نروآتزوری محس��وب می شود و در س��ری آ هم فقط با دو امتیاز 
بیشتر از يوونتوس صدرنشین اس��ت. لیگ اروپا چالش جديدی است 
که آنتونیو کونته و شاگردانش بايد آن را تجربه کنند؛ اينکه اينتری ها 
برای جلوگیری از عدم تکرار اين ناکامی ها تا چه اندازه آماده هستند به 

زودی مشخص خواهد شد.

 صالحي اميري 
کشتي را به شفافيت دعوت کرد!

ديروز سرمربیان تیم های کشتي آزاد و فرنگي به همراه رئیس فدراسیون با 
صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک ديدار داشتند. ناگفته پیداست که 
هر دو سرمربي خواستار توجه و رسیدگي بیشتر به وضعیت کشتي هستند تا 
بتوانند بدون دغدغه پروسه اردوهای سخت شبانه روزی تا اعزام به بازی های 
المپیک را پشت سر بگذارند. اما بشنويد از صالحي امیري که  المپیک 2020 
توکیو را پايان راه کش��تی نمي داند و معتقد اس��ت اگر زمینه های حرکت 
بی دغدغه آن را فراهم کنیم می توانیم انتظار موفقیت های چندين برابری نیز 
داشته باشیم. با اين حال باز هم توپ را به زمین مربیان و مسئوالن فدراسیون 
مي اندازد وقتي که مي گويد: »فشار را از روی کشتی گیران خود برداريد و به 
جای آن شفافیت با مردم و طرفداران را پیاده کنید تا تالش های شبانه روزی 
شما را ببینند، آنگاه اگر نتیجه به معنای کسب مدال هم به دست نیامد، مردم 

شما را به خاطر اين همه زحمت، بردباری و تالش خواهند ستود.«

داستان مرد ايتالیايی هنوز به س�رانجام مشخصی نرسیده و اظهارات 
دنیا حیدری
      بازتاب

ضدونقیض در خصوص داليل جدايی او و همچنین احتمال بازگشت 
دوباره اش هواداران شوکه شده استقالل را بر آن داشته تا رسیدن به 
نتیجه نهايی همچنان به تجمع خود مقابل ساختمان باشگاه ادامه دهند، به طوری که وزير ورزش برای 
آرام کردن جو به گزينه های مديرعاملی باشگاه تأکید کرده که بايد استراماچونی را برگردانند. اگرچه 
چند ساعت بعد از رفتن استراماچونی از ايران خلیل زاه، سرپرست باشگاه مدعی شد سرمربی آبی پوشان 
به دلیل داشتن پیشنهاد بهتر اين تیم را ترک کرده اما گفته می شود خلیل زاده خودش برای ديدار با 
استراماچونی و جلب رضايت او برای بازگشت راهی ترکیه شده است. مسئله ای که البته مرد ايتالیايی 
آن را رد می کند و حتی در گفت وگوی تلفنی که با وريا غفوری، کاپیتان استقالل برای دادن برنامه های 
تمرينی تیم داشته، گفته که در رم بسر می برد و ترکیه نیست که کسی برای مذاکره با او آمده باشد. 
البته حرف های ضد و نقیض در اين داستان کم نیست. خود استراماچونی هم در حالی که پیش تر در 
گفت وگو با »راديو 105« ايتالیا گفته بود ظرف ۴۸ ساعت آينده همه چیز پس از مذاکرات وکاليش 
- با نمايندگان باشگاه اس��تقالل - مشخص خواهد ش��د؛ اين بار در 
گفت وگو با »راديو رای« ايتالیا می گويد که من از ايران فرار نکردم، 
اما وقتی نمی توانستم در آنجا کار کنم، معنايی هم نداشت در 
ايران بمانم. با وجود اين اگر توافقی با باشگاه استقالل صورت 
گیرد، فوراً س��وار هواپیما و راهی ايران می ش��وم و تنها 
منتظر تماس از جانب وکیلم هستم و خواسته زيادی 
هم ندارم. اس��تراماچونی گوي��ا در ايمیلی به 
استقالل ش��رايط جديد خود را گفته که 
زرينچه در برنامه سالم صبح بخیر در 
خصوص آن می گويد: »طلب اين 
مربی150 هزار يورو است اما او 
اعالم کرده استقالل بايد 100 
هزار ي��ورو را ه��م زودتر به او 
بپردازد تا قبول کند که بازگردد.« 
از سوی ديگر جیان لوکا دی مارتزيو، خبرنگار شبکه 
»اس��کای اس��پورت« که روابط نزديکی ب��ا آندره 
استراماچونی دارد از احتمال بازگشت استراماچونی 
به جمع آبی پوش��ان پايتخت خبر داده، اما مدعی 
شده که او اوالً تضمین می خواهد برای بازگشت و 
دوماً خواهان کاهش يافتن مدت قراردادش تا پايان 
اين فصل است. خبرنگار ترانسفر مارکت هم روند 
مذاکرات استراماچونی با استقالل برای بازگشت را 
مثبت می خواند. خود اس��ترا ه��م در گفت وگو با 
روزنامه ايتالیايی اس��تامپا گفته که به ش��اگردانم 
گفته ام امش��ب به ايران برمی گردم ت��ا اين معادله 

همچنان پیچیده و مبهم پیش برود.

وقتي حرف و عمل وزارت يکي نيست
سایه شوم ليدرپروری روی سر استقالل!

مانور ایتاليایی ها روی بازگشت سرمربی استقالل
استرا خواهان تضمين است و کاهش قرارداد

صندل��ی خال��ی 
شمیم رضوان

     حاشیه
مديريت استقالل 
اين روزها چشم 
خیلی ها را گرفته، همان خیلی ها که هیچ حرفی 
برای گفتن ندارند جز شعارهای پوچ، پوپولیستی و 
عوام فريبانه که دس��ت آخر هم ب��ه وقت تصاحب 
مديريت باشگاه تبديل به ناله و گاليه از اوضاع مالی، 
اقتصادی و... می ش��ود.  وزارتی که همین چندی 
پیش بود که همپای فدراس��یون فوتبال و در پی 
اتفاقات ناگوار ورزشگاه ها تأکید به برچیدن شدن 
بس��اط لیدرها داش��ت، حاال اما بی توجه به تمام 
ادعاهايش برای کوتاه کردن دست لیدرها از فوتبال 
دس��ت روی گزينه ای گذاش��ته که نمون��ه بارز 
لیدرپروری در فوتبال ايران است!   موضوعی که در 
همین چند روز اخیر نیز به وضوح خودنمايی کرده، 
وقتی پراکنده شدن آدم های همین آقای عاشق 
مديري��ت در اس��تقالل در اطراف باش��گاه، روی 
سکوهای ورزشگاه و ديگر جاها سعی در متشنج 
کردن جو علیه اسطوره های استقالل داشتند و جا 
انداختن اين مسئله که بازگشت آقايی که تا همین 
ديروز و قبل از استعفای فتحی مشخص نبود که 
کجاست تا چه اندازه می تواند به سود آبی پوشان 
باشد. انتظار خاصی نمی توان داشت از آن دسته به 
اصالح مديری که عادت به اداره لمپنیس��م امور 
دارند. همانطور که نمی توان انتظاری داشت از لیدر 

جماعت که فريادهايشان با پرداختی های بیشتر 
باالتر و باالتر می رود و هر اندازه سبیل شان چرب 
شود برايت بیشتر يقه چاک می دهند و حنجره پاره 
می کنند. البته با فحاشی به اسطوره ها و پیشکسوتان 
آبروريزی هم ب��ه راه می اندازند ک��ه تکلیف آنها 
مشخص است. آنها امروز برای اين آقا داد می زنند و 
فردا برای آن يکی که بیشتر پول بدهد فرياد خواهند 
زد. صدای آنها را تراول های خشک و تعداد آن است 
که برای تغییر جدول به سود يا علیه کسی باال و 
پايین می برد. تعجب اما از آقاي��ان وزارت ورزش 
است که با وجود تأکیدهای فراوانی که برای کوتاه 
کردن دس��ت اين جماعت مفت خ��ور از فوتبال 
داشتند، حاال با برگشتن از حرف خود چرخشی 
جالب توجه داشته اند و قصد سرمايه گذاری روی 
گزينه ای که نه فقط بارها امتحان خود را پس داده 
و ج��ز م��ردودی در کارنامه اش چی��زی ديده 
نمی شود، بلکه خود استاد است در بهره گیری از 
همین جماعتی که قرار بود درهای ورزشگاه ها به 
رويشان بسته شود، اما با عملی شدن تصمیمی که 
وزارت ورزش گرفت��ه يا خواه��د گرفت، نه فقط 
سکوهای ورزشگاه ها که باشگاه و تمرين و حتی 
اردوها نیز جوالنگاهشان می شود. حال بايد منتظر 
ديدن بسیاری از آنها حتی در سفرهای استقالل 
هم بود. مسئله مهمی که به نظر می رسد وزارت 

ورزش توجهی به آن ندارد!

اينتر و آژاکس از ليگ قهرمانان حذف شدند
فاتی، تاریخ ساز بارسا در اروپا

حسرت صعود دور حذفی ليگ قهرمانان به دل اينترميالن و آژاکس ماند. 
هفته آخر مرحله گروهی اين رقابت ها با اتفاقات عجيبی آغاز شد؛ ناکامی 
اينتر، اخراج کارلتو، گلزنی آنس�و فاتی و گل به خودی سردار آزمون!

 چهره هشت تیم اول صعود کننده در حالی مشخص شد که باشگاه ناپولی 
پس از گرفتن جواز صعود سرمربی اين تیم را از کار برکنار کرد. 

   شب تلخ آنچلوتی
برای هواداران ناپولی صعود به دور بعد لیگ قهرمانان اهمیت زيادی 
داش��ت، به همین خاطر کارلو آنچلوتی از بازيکنانش خواسته بود در 
آخرين بازی اين تیم در مرحله گروه��ی با جان و دل به میدان بروند. 
پیروزی ۴ بر صفر مقابل خن��ک در حالی که لیورپ��ول هم در زمین 
سالزبورگ 2 بر صفر به برتری رس��یده بود، تیم ايتالیايی را به عنوان 
دومین تیم صعود کننده گروه E به دور بعد فرستاد. با اين وجود حکم 
اخراج کارلتو به دلیل نتايج ضعیف در هفته های اخیر و بحرانی شدن 
اوضاع ناپولی صادر شد تا اين مربی به فکر پیدا کردن نیمکت ديگری 
باشد. خبر برکناری آنچلوتی از هفته ها قبل در رسانه های ايتالیا مطرح 
شده بود و از گتوزو به عنوان جانش��ین احتمالی او ياد می شود. کارلو 
آنچلوتی هم احتماالً به لیگ جزيره برود. کلوپ، سرمربی لیورپول هم 
از اينکه تیمش به عنوان صدرنشین صعود کرده ابراز خوشحالی کرد: 
»خیلی خوشحالم که توانستیم صعود کنیم. س��الزبورگ تیم بسیار 
قدرتمند و قابل احترامی است و در نیمه نخست بازی برابری مقابل ما 
انجام داد و به هیچ وجه کارمان برابر اين تیم آسان نبود. از تیم حريف 
شناخت داش��تیم. آنها در آنفیلد در ديدار رفت نیز برابر ما همین طور 
خوب بودند و به ياد بیاوريد که مقابل ناپول��ی نیز چقدر خوب ظاهر 
ش��دند، ولی ما توانس��تیم در نیمه دوم به هدفمان برسیم و دست از 

تالش نکشیديم.«
   ناکامی اينتر

شکس��ت خانگی 2 بر يک اينترمیالن برابر بارس��لونا ناکامی بزرگی را 
در کارنامه آنتونیو کونته ثبت کرد. در ش��ب ناکامی اينتر در سن سیرو، 
کاتاالن ها با امتیاز صدرنش��ینی صع��ود کردند و دورتمون��د با غلبه بر 
اسالوياپراگ به عنوان تیم دوم به دور حذفی رسید. آنسو فاتی گل برتری 
بارسا را به ثمر رساند تا حکم حذف نروآتزوری امضا شود. کونته به حذف 
تیمش از لیگ قهرمانان اينگونه واکنش نشان داد: »هم من و هم بازيکنان 
بسیار ناامید هستیم، اما بايد سر خود را باال بگیريم، چراکه شايستگی ما 
بیشتر از اينها بود. با وجود اين حذف شديم و بايد در آينده تالشمان را 
بیشتر کنیم. در بازی مقابل بارسلونا در ضربات آخر بسیار ضعیف ظاهر 
شديم و بعد از گل دوم بارسا تیم به نوعی کشته شد. گل آنسو فاتی بسیار 
دردناک بود. از همه هواداران و به خصوص آنهايی که در ورزشگاه حضور 
داشتند عذرخواهی می کنم و شرمنده همه آنها هستم، چراکه تا به اين 

لحظه به بهترين شکل ممکن ما را تشويق کرده اند.«
تاريخ س��ازی آنسو فاتی پايان خوش��ی را برای بارس��ا رقم زد؛ مهاجم 
17س��اله گل برتری تیمش را زد و جوان ترين گل��زن لیگ قهرمانان 
لقب گرفت. او پیش از اي��ن رکورددار جوان ترين گلزن تاريخ بارس��ا، 
جوان ترين بازيکن تاريخ آبی واناری ه��ا در لیگ قهرمانان و همچنین 
جوان ترين بازيکن تاريخ اللیگا لقب گرفته بود. والورده در پايان بازی به 
تمجید از مهاجم جوان و گلزنش پرداخت: »خیلی از بازيکنان ما برای 
اولین بار بود که در لیگ قهرمانان بازی می کردند، اما فوق العاده بودند و 
از همه راضی هستم.  به خصوص آنسو فاتی فاتی که 17ساله است. اينتر 
مدافعان سختگیری دارد و گذر از آنها ساده نبود. آنسو مدتی مصدوم 

بود، اما توانست گلزنی کند.« 
فاوره، س��رمربی زنبورها هم گذش��تن از سد اس��الويا را ديوانه کننده 
خواند: »بازی و ش��ب ديوانه کننده ای بود. اصاًل بازی آسانی نداشتیم. 
حريف بسیار خطرناک بود و بارها دروازه ما را تهديد کرد. به پیروزی در 
اين ديدار نیاز داشتیم. تنها با پیروزی می توانستیم به دور بعد راه پیدا 
کنیم و خوشبختانه در اين ديدار س��خت توانستیم به سه امتیازی که 

می خواستیم برسیم.«
آژاکس در آمستردام به سرنوش��ت اينتر دچار شد و مقابل والنسیا تن 
به شکس��ت يک بر صفر داد. خفاش ها با اين برد به همراه چلسی که از 
سد لیل گذشت به ترتیب به عنوان تیم های اول و دوم گروه H صعود 
کردند. لمپارد، سرمربی جوان چلس��ی با غرور از درخشش بازيکنانش 
صحبت کرد: »خوشحالم که توانستیم به هدفمان برسیم و در گروهی 
دش��وار صعودمان را به مرحله بعد قطعی کنیم. در زدن گل بايد خیلی 
بهتر و روان تر از اين عمل کنیم.« در گ��روه G  هم لیون و اليپزيش در 
بازی آخر به تساوی 2 – 2 رضايت دادند و هر دو تیم به مرحله حذفی 

لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند.

 وزیر ورزش: به منتقدان امتياز ندادیم 
به قرارداد ویلموتس گير دادند!

فريدون حسن

شهرداري گرگان – پتروشيمي بازي بزرگ بسکتبال
هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال عصر امروز برگزار می شود. در 
مهم ترين و حساس ترين بازي اين هفته، تیم های اول و دوم جدول رده بندی 
در گرگان به مصاف هم می روند. پتروشیمي بندر امام و شهرداري گرگان 
عصر امروز در حالي مقابل هم قرار می گیرند که گرگاني ها امیدوارند با استفاده 
از امتیاز میزباني بعد از هفته ها به صدرنشیني پتروشیمي پايان دهند. در 
س��اير ديدارهاي اين هفته؛ رعد پدافند با شوراي شهرداری قزوين، نیروي 
زمیني با مس کرمان، ذوب آهن با اکسون، نفت آبادان با شیمیدر، شهرداري 

بندرعباس با توفارقان و آويژه صنعت با مهرام مصاف می دهد.

کرمانشاه و شيراز ميزبانان جام تختي
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی به ترتیب در ماه های 
دی و بهمن به میزبانی شهرهای کرمانشاه و شیراز برگزار می شود. با توجه به 
ثبت اين رقابت ها در تقويم سال 2020 اتحاديه جهانی کشتی، رقابت های 
بین المللی کش��تی آزاد جام تختی روزهای 1۸، 19 و 20 دی ماه در شهر 
کرمانشاه برگزار می شود. مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی نیز 

روزهای سوم و چهارم بهمن ماه به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

به خاطر خسروي وفا برگشتم 
حسین امیری، س��رمربي تیم ملي تیراندازي جانبازان و معلوالن بعد از 
بازگشت به تیم ملي گفت: » ملی پوش��ان به لحاظ استقامتی نسبت به 
گذشته ضعیف تر شده اند که اين مشکل نیز حل خواهد شد.  برای اجرای 
تمريناتم يک شرايطی را می خواهم که وقتی ديدم اين شرايط وجود ندارد، 
استعفا دادم. حقیقتش اين است که االن هم با حرف محمود خسروی وفا، 

رئیس کمیته ملی پارالمپیک و نظر موافق او برگشته ام.«

بازي زشت حکومتي بودن با هوادار
اين روزها از صدقه سری س��وءمديريت مديران ورزش و فوتبال و برخي 
اظهارات نسنجیده و اقدامات شتاب زده و احساسي از سوي آنها، فضايي 
در فوتبال شکل گرفته که فقط باعث تأسف است و البته کمک می کند 
تا اذهان عمومي از اتفاقات و واقعیات پشت پرده مديريت اين آقايان بر 

ورزش و فوتبال منحرف شود.
آتش��ي که اين روزها در فضاي مجازي بین هواداران دو تیم پرسپولیس و 
استقالل ردوبدل می شود زايیده اين مديريت ناکارآمد و هزينه ساز براي کشور 
است. مديريتي که روزي با دست درازی به بیت المال براي ورزش و فوتبال 

حاشیه سازی می کند و روزي ديگر با بحث بی فايده حاکمیتي بودن رقیب.
حاال در اين میان طرفداران دو تیم پرهوادار پايتخت هستند که متأسفانه 
به راحتي وارد اين بازي ش��ده اند، بدون اينکه متوجه باشند اصل جريان 
چیست و مديران دو طرف تنها براي فرار از گرداب مشکالتي که خودشان 
مسبب به وجود آمدن آنها هس��تند، چنین فضايي را به راه می اندازند و 
مديريت می کنند. اينکه مديرعامل پرسپولیس در رسانه ملي اعالم کند 
که حاال معلوم شد چه تیمي حکومتي است و عمالً کاري کند که هوادار اين 
تیم مقابل هوادار استقالل قرار گیرد با توجه به شرايط اسفناک مالي سرخ ها 
چه چیزي را ثابت می کند؟ اينکه انصاری فرد به دنبال منحرف کردن اذهان 

عمومي از اتفاقاتي است که در پرسپولیس در حال وقوع است.
در سوي مقابل اس��تقاللي ها مدعي هس��تند که در وزارت ورزش امور 
پرسپولیسي ها بهتر پیگیري می ش��ود، در حالی که همین حاال از وزير 
و وکیل گرفته تا ديپلمات و کاردار به دنبال بازگرداندن س��رمربي آنها 
هستند. مردي که با توجه به اهمال کاری ها و سوءمديريت حاکم بر اين 
باشگاه رفتن را بر ماندن ترجیح داد تا حاال مديران استقالل براي فرار از 
پاسخگويي در خصوص اين حاشیه تمام نشدني به هوادارانشان القا کنند 

که وزارت ورزش هوادار پرسپولیس است.
اين ثمره فوتبال دولتي است، فوتبالي که سال هاست فقط به اسم حرفه ای  
شده و هنوز دستش در جیب بیت المال است و به صورت مستقیم از آن 
ارتزاق می کند. فوتبالي که تیم های بزرگ و کوچکش محتاج پول دولت 
و وزارت ورزش هستند. بدتر اينکه وزير ورزش، تصمیم گیرنده اول و آخر 
دو باشگاه بزرگ و حتي تیم ملي است. اين در حالی است که همه جا با 
پرونده سازی و جعل سند اعالم می شود که حرفه ای  هستیم و خصوصي؛ 
هیچ بدهي و طلبکاري هم نداريم. اينگونه است که مديران استقالل و 
پرسپولیس با خیال راحت هر کاري که دلشان بخواهد انجام می دهند، 
چون تبعاتش را وزير ورزش بايد پس بدهد و اگ��ر هم کار باال بگیرد به 
راحتي با به راه انداختن بحث حاکمیتي و دولتي بودن طرف مقابل، اذهان 

عمومي را از اصل ماجرا منحرف می کنند.
هوادار پرسپولیس و استقالل امروز در حالي درگیر اين بازي از پیش باخته 
است که سناريوي آن مدت هاست از سوي مديران دو باشگاه نوشته شده 
است. پس به اسم ها توجه نکنید؛ تفاوتي نمی کند که نام مدير پرسپولیس يا 
استقالل چه باشد. آنها میراث خوار خرابی ها و افتضاحات مديران قبلي خود 
هستند و نفر بعد میراث خوار افتضاحات آنها، بنابراين بهترين کار براي فرار 
از پاسخگويي به هوادار اين است که توپ را به زمین وزارت ورزش، دولت و 

حاکمیت انداخت و به هوادار گفت که اينها طرف تیم مقابل هستند.
بیچاره هوادار که به راحتي فريب اين بازي را می خورد. بیچاره هواداري که 
در گرماي تابستان يا سرماي زمستان جلوي در باشگاهش به اعتراض جمع 
می شود تا همان شعاري را سر دهد که مديران تیم محبوبش می خواهند 
بشنوند؛ اينکه فرياد بزند دولت و حاکمیت استقاللي است يا پرسپولیسي 
و حتماً هم آقايان مديرعامل از باال و پشت پرده های اتاقشان لبخند بر لب 
اين شور و هیجان را که از دل ساده و صاف هوادار بیرون می آيد، می بینند 

و از به نتیجه رسیدن نقشه هايشان خوشحال می شوند.


