
 مدیریت مورینیو 
رمز پیروزی بر المپیاکوس 

کنفرانس خبری بع��د از ب��ازی تاتنهام – 
المپیاکوس ب��رای خ��وزه مورینیو اهمیت 
زیادی داش��ت، چراکه می خواست به همه 
بگوید سخت ترین لحظه بازی عقب افتادن 
از حریف، آن هم با دو گل خورده نبود، بلکه 
سخت ترین زمان برای او اولین تعویض در 
نیمه اول بود. دریاف��ت دو گل در 20 دقیقه 
اول بازی شرایط س��ختی را برای تاتنهامی 
که در خانه بازی می کرد رقم زد. در حقیقت 
مورینیو مجبور شد تصمیم س��ختی بگیرد و برای آنکه یک هافبک خالق 
نتیجه را به س��ود تاتنهام تغییر دهد اریک دایر را بیرون کشید و کریستن 
اریکسون را به میدان فرستاد. جالب اینجاس��ت که آقای خاص در همان 
کنفرانس خبری بابت تصمیم درستش عذرخواهی کرد، اما همه می دانند که 
او بهترین تصمیم را گرفت. شاید سایر مربیان برای گرفتن چنین تصمیمی 
و تغییر ترکیب تعلل کنند، در حالی که خ��وزه به موقع و بدون اتالف وقت 
توانست راهی برای بازگشت به بازی پیدا کند. نتیجه اش را هم دیدیم، با شروع 
نیمه دوم اولین گل تاتنهام ثبت شد. جسارت و شجاعت دو فاکتور مهمی 
هستند که مورینیو آنها را دارد، ولی برخالف او، پوچتینو قدرت الزم را برای 
مدیریت بازی نداشت و بابت این مسئله همواره مورد انتقاد قرار می گرفت. او 
محبوبیت زیادی بین هواداران داشت، ولی تصمیماتش قابل درک نبود. آقای 
خاص اما فعاًل مربی مورد عالقه طرفداران تاتنهام نیست و کسی نام او را در 
ورزشگاه صدا نمی زند، ولی در عوض کنار زمین تصمیمات سرنوشت سازی 
می گیرد. با آمدن اریکسون به زمین موقعیت های بیشتری خلق شد و هری 
کین هم دو گل برای تیمش به ثمر رساند. مورینیو بین دو نیمه تنها کاری 
که انجام داد باال بردن روحیه بازیکنانش بود و اینکه تمرکز تیم را حفظ کند. 
نیمه دوم و عملکرد خوب بازیکنان نشان داد که او به خواسته اش رسیده و در 
نهایت هم شکست با یک پیروزی حیاتی عوض شد. باید به سرمربی پرتغالی 
حق داد که در مقابل خبرنگاران با اعتماد به نفس باال حرف بزند، عملکرد 

شاگردانش را مورد ستایش قرار دهد و از بازی های آتی بگوید. 

مداف�ع عن�وان 
دنیا حیدری

      گزارش 
قهرمانی روزهای 
سختی را سپری 
می کند، روزهای سختی که برد در یک هشتم جام 
حذفی نیز نمی تواند تضمینی برای آرام شدنش 
باشد، حتی اگر تصور شود که با این پیروزی آب ها 
از آسیاب افتاده، چراکه این در واقع آرامش قبل از 
طوفانی است که به زودی سرخپوشان پایتخت را 
درهم می پیچد،  اتفاقی که باید دید به سود این 

تیم تمام می شود یا به ضررش.
انصاریفرد حوصله دردسر ندارد. تجربه حضور در 
پرس��پولیس به او ثابت کرده که کسب موفقیت 
رابطه  مس��تقیمی با جل��ب رضایت س��کوها و 
هواداران دارد. سکوهایی که صراحتاً اعالم کردند 
که دیگر قصدی برای حمایت از مرد آرژانتینی 
نیمکت پرس��پولیس ندارند و خواهان بازگشت 
برانکو هستند. خواس��ته ای که البته با تفکرات 
مدیرعامل سرخپوش��ان هم همخوانی دارد، با 
این تفاوت ک��ه انصاریفرد همانند ه��واداران با 
لبریز ش��دن صبرش صدا در گل��و نمی اندازد و 
اعتراضش را با فریاد به گوش کالدرون نمی رساند. 
او سرمربی تیمش را فراخواند و با او اتمام حجت 
کرد و با همان جلس��ه ای که حرف های آن بین 
مدیرعامل و س��رمربی محرمانه ماند، کالدرون 
حس��اب کار دس��تش آمد که انصاریفرد خوش 
ن��دارد پرونده مدیریت��ش در پرس��پولیس را با 
ناکامی های پی درپی و عدم نتیجه گیری سرمربی 
آرژانتینی خراب کند و به دنبال طی کردن مسیر 
موفقیت آمیزی اس��ت که برانکو طی سال های 
حضورش در جمع سرخپوشان پایه ریزی کرده 
بود و کال��درون هنوز بعد از گذش��ت 11 هفته 

نتوانسته در آن مسیر گام بردارد!
    

س��رمربی پرس��پولیس با وجود برت��ری مقابل 
نفت آبادان در یک هش��تم نهایی ک��ه اندکی از 
فش��ارها را از روی او برداش��ت، همچنان سایه 
برانکو را روی سر خود حس می کند. مربی ای که 
زمزمه تالش ها برای بازگرداندن او را می توان در 
راهروهای باشگاه شنید و شاید همین احساس 
خطر بود که باعث ش��د کالدرون بع��د از برتری 
مقابل نفت آبادان با لحنی متفاوت از همیش��ه، 
صعود به یک چهارم نهایی جام حذفی را وظیفه 
خود بخواند و تأکید کند تیم بزرگی که مهاجم 
ندارد به مشکل برمی خورد. در واقع مرد آرژانتینی 
نیمکت پرسپولیس به وضوح در تالش برای آرام 
کردن جوی است که علیه او به راه افتاده است. 
کالدرون ش��اید تصور می کرد دندان روی جگر 
گذاشتن هایش برای دریافت مطالباتش از باشگاه 
آنق��در تأثیرگذار باش��د که ع��دم نتیجه گیری 
تیمش خیلی به چش��م نیاید، اما م��دارا کردن 

او برای بدقولی های مالی باش��گاه ب��رای هوادار 
پرسپولیس نتیجه نمی شود. هواداری که عادت 
به صدرنشینی در لیگ کرده بود، حاال 11 هفته 
است که نه فقط در حس��رت این جایگاه مانده، 
بلکه فاصله اش با صدر هر هفته هم بیشتر می شود 
و در بدتری��ن حال��ت ممکن، هفته گذش��ته به 
واسطه باخت به نفتی های مسجدسلیمان توسط 
استقاللی که هشت امتیاز عقب تر از پرسپولیس 

بود به زیر کشیده شد!
    

انصاریفرد با گفتن جمله همی��ن که بردیم هم 
غنیمت است بعد از پیروزی تیمش در یک هشتم 
جام حذفی به وضوح نش��ان داد که تالش��ی که 
می کند نه ب��رای حفظ کالدرون ک��ه برای آرام 
کردن جو برای گرفتن تصمیمی تازه است. رفتار 

باسیاس��ت مدیرعامل پرس��پولیس را اگر کنار 
رفتارهای جدید کالدرون بگذاریم، رس��یدن به 
یک نتیجه قطعی کار س��ختی نخواهد بود. مرد 
آرژانتینی که ت��ا قبل از ای��ن در خصوص عدم 
دریافت مطالباتش حاش��یه ای ایجاد نکرده بود 
و برابر همه انتقادهایی که از شاگردانش  می شد 
ایس��تاده بود، حاال بی انگیزه کار می کند و برای 
کم کردن س��هم خود از ناکامی ه��ا، یک به یک 
ش��اگردانش را قربانی می کند، از جونیوری که 
خود برگزیده بود و تأکید داشت با این مبلغ بیش  
از او را نمی توان برای تیم گرفت تا شجاعی که در 
عین آمادگی نیمکت نشین شده و علیپوری که 
به رغم توصیه کارشناسان به جای نیمکت نشینی 
برای یافتن انگیزه دوباره اصرار به اس��تفاده از او 
شد و حاال همه کاسه وکوزه ها بر سرش شکسته 

می ش��ود. اینها همه و همه نش��ان از عدم رابطه 
خوب کالدرون با ش��اگردانش و حتی مدیریت 
باش��گاه دارد که باعث ش��ده نه فقط بازیکنان 
آنطور که او می خواهد بازی نکنند که باشگاه نیز 
به دنبال بهانه ای مناسب برای کنار گذاشتن او 
باشد. مسئله ای که تا قبل از جلسه با انصاریفرد 
اگر کالدرون در مورد آن تردید داشت بعد از آن 

جلسه دیگر شکی به آن ندارد.
    

اشتباه بزرگ کالدرون روز اول این بود که نتیجه 
کار را دید. تیمی با سه قهرمانی پی درپی و یک 
نایب قهرمان��ی، آن ه��م به واس��طه تفاضل گل 
کمتر! سرمربی تازه از راه رس��یده پرسپولیس، 
نمی دانست که این قهرمانی در چه شرایطی رقم 
خورده و برانکو چطور با دس��ت خالی و جوانانی 
که کمتر کسی تصورش را می کرد، سه قهرمانی 
پی درپی کسب کرده است. همین اشتباه هم بود 
که باعث شد مرد آرژانتینی تصور کند می تواند با 
یکی، دو تغییر فنی، تاکتیک خود را پیاده کند، 
اما از همان اول و با کنار گذاشتن مهره هایی چون 
سروش رفیعی و شایان مصلح نشان داد که درک 
درستی از تیمی که هدایتش را به دست گرفته 
ندارد که اگر داشت، بعد از 11 هفته همچنان در 

چیدمان تیمش مشکل نداشت!
    

پرس��پولیس کالدرون هنوز هم بعد از 11 هفته 
با پرس��پولیس برانکو مقایس��ه می ش��ود. این 
بیش از آنک��ه به محبوبیت برانک��و و موفقیت او 
در پرس��پولیس برگ��ردد، به ناتوان��ی کالدرون 
برمی گردد که با وجود گذشت هفته ها نتوانسته 
نکته مثبتی از خود بجا بگذارد. نیمکت نش��ینی 
س��یدجالل حس��ینی در اوج آمادگی و بی هیچ 
توضیح منطقی و فنی، کنار گذاش��تن ش��جاع 
خلیل زاده، استفاده همزمان از نادری و انصاری، 
آن هم در حالی که حداقل برای افزایش انگیزه آنها 
یکی باید نیمکت نشین باشد، به کارگیری نادری 
در پست غیرتخصصی، در شرایطی که نادری به 
تیم ملی دعوت ش��ده و این تغییر غیرتخصصی 
پس��ت می تواند به ضرر او تمام شود، استفاده از 
انصاری در دفاع وسط به جای دفاع چپ و تغییر 
پست ناگهانی آنها در میانه های بازی و استفاده 
از این دو بازیکن چپ در سمت راست، اصرار به 
استفاده از علیپور و جونیور به رغم داشتن نتیجه 
مثبت و چرخش عجیب و نیمکت نشین کردن 
ناگهانی آنها و موضع گیری علیه مهاجمانی که 
هیچ انتقادی را علیه آنها نمی پذیرفت و مسائلی از 
این دست باعث شده تا پرسپولیس مرد آرژانتینی 
هنوز هم با تیمی که برانکو س��اخته بود مقایسه 
شود و نتیجه این مقایس��ه هم پرواضح است که 

به ضرر کیست!
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آرامش نامطمئن در اردوی پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل صنعت نفت

شیوا نوروزی

آمدم تا کار ناتمامم را تمام کنم
 لوئیز انریکه دیروز پس از چند ماه دوري دیروز رسماً به عنوان سرمربي 
اسپانیا معرفي ش��د و در یک نشس��ت خبري از هدفش براي بازگشت 
دوباره به نیمکت اسپانیا صحبت کرد: »به خانه ام، یعنی تیم ملی برگشتم 
تا پروژه ای را که خودم ش��روع کرده بودم، به اتمام برسانم. شور و شوق 
و انگیزه زیادی برای یورو 2020 و مقدمات��ی جام جهانی 2022 دارم. 
مشتاقم تا با بازیکنانم حرف بزنم و به س��تایش از عملکردشان در این 
مدت بپردازم. تیم ملی تغییر نخواهد کرد؛ هرچند لیست دعوت شده ها 
ممکن است متفاوت با سرمربی قبلی باشد. دوست دارم از حاال دیگر به 

اتفاقات گذشته فکر نکنید و تمام تمرکزها روی تیم ملی باشد.«

اولین کامبک آقای خاص در لیگ قهرمانان اروپا
زیزو: از شرایط رئال راضی هستم

رئال مادرید نتوانست به عنوان صدرنشین به دور دوم لیگ قهرمانان 
اروپا صعود کند. در آغاز هفته پنجم مرحله گروهی این رقابت ها، 
ش�اگردان زیدان در برنابئو مقابل پاری سن ژرمن متوقف شدند تا 
با این نتیجه ی�اران نیمار به عنوان تیم اول گ�روه A راهی مرحله 
حذفی شوند. البته رئالی ها با همین یک امتیاز هم خیالشان از بابت 
صعود راحت شد، ولی هواداران از این اتفاق چندان راضی نیستند.
با این حال زین الدین زیدان از ش��رایط تیمش رضایت کام��ل دارد و فعاًل 
تنها نگرانی زیزو مصدومیت ادن هازارد است: »در حال پیشرفت هستیم 
و بازیکنانم با توجه به عملکردی که داشتند و بازی که ارائه دادند شایسته 
پیروزی بودند. از همه چیز راضی هستم. بازی فوق العاده ای بود، اما تنها برای 
ما این چنین نبود و تیم حریف نیز خیلی خوب بازی کرد. نگران هازارد هستم، 
ولی احساس می کنم تنها یک ضرب دیدگی بود. امیدوارم آسیب دیدگی اش 
جزئی باشد.« نیمکت نشینی نیمار اصلی ترین سؤال مطرح شده در کنفرانس 
توماس توخل بود. سرمربی پاری سن ژرمن تنها در نیمه دوم به ستاره برزیلی 
فرصت داد و مدعی شد هیچ اختالفی با نیمار ندارد: »از تبعات تصمیمی که در 
این باره گرفتم نمی ترسم و فکر نمی کنم که نیمار را از دست بدهیم. با هم در 
ارتباط هستیم و صریح و صادقانه صحبت می کنیم. با نیمار صحبت کردم و به 
او گفتم که ترجیح می دهم در شروع بازی روی نیمکت بنشیند و در نیمه دوم 
بازی کند. ما در بازی مقابل گاالتاسرای با کیلین امباپه هم همین کار را کرده 
بودیم. نیمار شش هفته غایب بود و قبل از بازی فقط یک بار برای ما به میدان 
رفته بود. برای همین به این نتیجه رسیدم که شرایط او به اندازه  کافی خوب 
نیست که بخواهیم ریسک کنیم. او هر ماه چند روز را از دست داده و من این 
تصمیم را به خاطر خود نیمار و سالمتی اش گرفتم.« دیگر بازی گروه بین دو 

تیم گاالتاسرای و کلوب بروژ هم با تساوی یک – یک به پایان رسید. 
   کامبک خاص

تاتنهام در حالی المپیاکوس را 4 بر 2 مغلوب کرد که در نیمه اول با دو گل 
از حریفش عقب بود. خوزه مورینیو برای اولین بار در لیگ قهرمانان هدایت 
تاتنهام را برعهده داشت، ضمن اینکه این نخستین باری بود که آقای خاص، 
تیمش در لیگ قهرمانان بازی باخته را با پیروزی عوض می کرد. حرکت سریع 
یک توپ جمع کن و تأثیر او در به ثمر رسیدن گل دوم بازی توسط هری کین 
با واکنش جالب مورینیو روبه رو شد. سرمربی تاتنهام از آن توپ جمع کن 
تشکر کرد: »خودم زمانی توپ جمع کن بودم و از توپ جمع کن های باهوش 
مثل خودم خوشم می آید. او بازی را می خواند، بازی را درک و کمک های 
مهمی می کند که در واقع پاس گل هستند. این صحنه برای آن پسر لحظه 
خیلی مهمی خواهد بود که هرگز فراموش��ش نمی کند.« آقای خاص در 
خصوص پیروزی تیمش هم گفت: »در رختکن از اریک دایر بابت تعویضش 
عذرخواهی کردم. این اتفاق برای اریک دایر و کادر فنی آسان نبود، اما ما باید 
راه حلی برای تغییر شرایط بازی پیدا می کردیم. من این کار را برای بهبود 
عملکرد تیم انجام دادم. حریف واقعاً بازی را خوب بسته بود، بنابراین برای 
برقراری ارتباط با دلی آلی به یک بازیکن جدید در خط میانی نیاز داشتم. این 
کار برای من یک تصمیم سخت بود و اریک دایر نیز متوجه شد. امیدوارم در 

دیدارهای بعدی بهتر از آنچه در نیمه اول بودیم بازی کنیم.« 
صعود تاتنهام به عنوان تیم دوم قطعی شده است. از طرفی بایرن مونیخ 
در زمین ستاره سرخ با شش گل صدرنشینی اش را در گروه دوم تثبیت و 
صعودش به دور حذفی را قطعی کرد. ستاره این دیدار لواندوفسکی بود که 
یک تنه چهار  گل برای باواریایی ها به ثمر رساند. هانس فلیک، سرمربی 
بایرن همچنان امیدوار است درخشش تیمش ادامه پیدا کند: »به بازیکنان 
بایرن مونیخ به خاطر این بازی خوب تبریک می گویم. آنها شایسته ستایش 
هستند. نشان دادیم که چه انگیزه باالیی برای پیروزی و صعود به عنوان 
صدرنشین داریم. در درجه نخست باید خوب دفاع کنید تا به پیروزی دست 

یابید. ما در کارهای دفاعی بهتر شده ایم و این خوشحال کننده است.«
   سایر بازی ها 

من سیتی که رقیبی در گروه C ندارد در خانه با تساوی یک- یک مقابل 
شاختار متوقف شد، ولی تیم پپ باالتر از دیگر همگروهی ها به دور بعد 
صعود کرد. آتاالنتا نیز با دو گل دیناموزاگرب را شکست داد. در بازی هفته 
آخر سه تیم شاختار شش امتیازی، دیناموزاگرب پنج امتیازی و آتاالنتای 
چهار امتیازی رقابت سختی برای صعود به عنوان تیم دوم با هم دارند. در 
گروه چهارم یوونتوس در تورین با یک گل از سد اتلتیکومادرید گذشت تا 
تکلیف تیم اسپانیایی برای صعود به بازی آخر بکشد. ساری سرمربی یووه، 
دیباال زننده تک گل بازی را فوق العاده خواند: »دیباال بازیکنی در کالس 

جهانی است و در یک دوره بسیار مثبت قرار دارد.«

اسیر شیطنت غربي ها شدیم

پتروشیمي– مهرام،  اوج حساسیت در ماهشهر
تیم ه������ای        بسکتبال
ش���یمي  و پتر
بندر امام و مهرام حساس ترین بازي هفته هشتم 
لیگ برت��ر بس��کتبال را عصر ام��روز در بندر 
ماهش��هر برگزار می کنند. دو تیم در حالي به 
مصاف ه��م می روند که پتروش��یمي به عنوان 
صدرنشین بدون شکست مسابقات در پي حفظ 
این روند اس��ت و مهرام نیز ت��الش می کند با 
پیروزي در این دیدار س��خت خود را بیشتر به 
صدر جدول نزدیک کند. ش��هرداري گرگان و 
نفت آبادان ه��م دیگر تیم های ب��دون باخت 

هس��تند که رتبه های دوم و س��وم جدول 
رده بن��دی را در اختیار دارن��د و به ترتیب 
میزبان ش��هرداري قزوین و پدافند هوایي 
خواهند بود که به نظر نمی رسد کار چندان 

دشواري داشته باشند. در سایر دیدارها آویژه 
صنعت میزبان ذوب آهن است، توفارقان از مس 
کرمان پذیرایي می کند، نیروي زمیني در زمین 
خود به مصاف ش��یمیدر می رود و ش��هرداري 
بندرعباس هم رودرروی اکس��ون تهران قرار 
می گیرد. تمام بازی های این هفته از ساعت 16 

آغاز می شود.

میزباني جام جهاني کش�تي 
فريدون حسن

      کشتی
فرنگي به ایران بازگردانده شد، 
این خبري بود که دیروز روي 
خروج�ي خبرگزاری ها قرار گرفت و بالفاصل�ه با حرف های 
حسن رنگرز، سخنگوي فدراسیون کشتي تکمیل و تأیید شد.

رنگرز دیروز در این رابطه به فارس گفت: »همانطور که مسئوالن 
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرده بودند این مسابقات تا اطالع 
ثانوی به تعویق افتاد، اما با مستندات محکمی که ارائه کردیم، 
میزبانی را پس گرفتیم. در این مس��یر مکاتبات و رایزنی های 
صالحی امیری با رؤسای کمیته های ملی المپیک سایر کشورها 
و رؤسای فدراسیون ها بسیار مؤثر بود. ضمن اینکه وزارت ورزش 
هم با کمک وزارت امور خارجه پیگیری های خوبی را انجام داد. 
با استفاده از تمام ظرفیت های ورزش کشور، مسئوالن اتحادیه 
جهانی را قانع کردیم که مش��کلی باب��ت میزبانی جام جهانی 
کشتی فرنگی در تهران وجود ندارد. البته هنوز تاریخ مشخصی 
به ما اعالم نشده و منتظر اعالم تاریخ جدید برگزاری رقابت ها از 
سوی اتحادیه جهانی کشتی هستیم.« وزارت ورزش پیش از این 
اعالم کرده بود که برای حفظ حق میزبانی ایران از سوی اتحادیه 

جهانی کشتی، مسعود س��لطانی فر با تماس  تلفنی با سفرای 
ایران در ژاپن و روسیه خواستار پیگیری حضور نمایندگان این 
کشورها در مسابقات جام جهانی تهران شده بود که در نهایت 
با تالش های کمیته ملی المپیک، فدراس��یون کشتی و تماس 
با مامیا شویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه و کمک های 
وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت سفرای گرجستان، ژاپن 
و روسیه در تهران؛ با تغییر تاریخ، برگزاری مسابقات جام جهانی 
کشتی فرنگی در تهران قطعی شد. بر این اساس رحمانی موحد، 
س��فیر ایران در ژاپن صبح دی��روز در تماس تلفن��ی با رئیس 
فدراسیون کشتی ژاپن درباره برگزاری مسابقات جام جهانی 
کشتی فرنگی در تهران گفت وگو و تبادل نظر کرد. سفیر ایران 
در این تماس با اشاره به روابط دوستانه دو کشور و همکارهای 
ورزشی، به ویژه در زمینه کشتی از وی خواست با توجه به تغییر 
برنامه مس��ابقات جام جهانی در تهران، فدراس��یون ژاپن نظر 
مثبت خود را با تاریخ جدید اعالم کند. فوکودا، رئیس فدراسیون 
کشتي ژاپن هم با تأیید حرف های رحماني اعالم کرد که با تاریخ 
جدید برگزاری مسابقات موافقت خواهد کرد و برای حضور در 

مسابقات جام جهانی به تهران خواهند آمد.

میزباني جام جهاني کشتي به ایران برگشت

 رنگرز: منتظر اعالم
 تاریخ جدید هستیم

»تعویق جام جهانی کشتی فرنگی        چهره
در ایران شیطنت غربی ها بود«، این 
را محمد بنا، سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي کشورمان می گوید. 
مردي که شاگردانش را با زحمت فراوان و با وجود کاستي ها و 
مش��کالت زیاد آماده کرد، اما اس��یر بازی های کثیف سیاسي 
دشمنان ایران و سوءاستفاده آنان از فضاي یکي، دو روزه کشور شد. 
او حاال مجبور است با تأخیری چند روزه شاگردانش را در 
آمادگي کام��ل براي حضور پرقدرت در مس��ابقات 
تهران آماده نگه دارد. بن��ا درباره لغو جام جهاني 
کشتي فرنگي به خبرگزاري ایرنا گفت: »جام 
جهانی از مس��ابقه هایی بود که از گذش��ته 
میزبانی آن  را گرفته بودیم، حتی در زمان دو 
سرپرست فدراسیون، یعنی حمید بنی تمیم 
و بهروز نعمتی که عالقه نداشتیم برگزار 
شود زمان آن هیچ تغییري نکرد، چطور 
می شود که به یک باره تغییر می کند، این 
شیطنت غربی هاست. پیش از این، جام 
جهانی شمشیربازی رده جوانان به میزبانی 
تهران بدون مشکل برگزار شد. این کار به طور 
حتم کار کس��انی بود که خیلی دقیق موارد را 
رصد کردند و متوجه شدند که کشتی در تهران مورد 
عالقه مردم اس��ت و اگر این موضوع را به خاطر نبود 
امنیت در کشورمان سیاسی کنند، می توانند تبلیغات و 

مانور خوبی داشته باشند.«

آب ها از آسیاب افتاد؟!

سعید احمديان

دست فوتبالی ها در جیب کارگران!
سال هاست دست درازی فوتبالي ها به بیت المال و بودجه عمومي کشور 
مورد انتقاد اس��ت، اقدامي که سبب ش��ده به مرور زمان در یک دهه 
اخیر با عدم نظارت و عدم محاکمه مدیران متخلف، یک پرونده قطور 
از فس��اد در فوتبال در مجلس تهیه و براي برخورد با متهمان به قوه 
قضائیه ارسال شود. چنین بی تفاوتی نسبت به حیف ومیل های چندصد 
میلیاردي که س��االنه در فوتبال ای��ران رخ می ده��د، کار را به جایي 
رسانده که مدیران فوتبال از فدراس��یون گرفته تا باشگاه های دولتي 
هر ساله بیشتر از قبل بر بیت المال و بودجه دولتي چنبره می زنند و به 
سوءاستفاده های کالن می پردازند. همواره مسئوالن دولتي هم بدون 
توجه به خروجي کمک ها و بودجه های چندصد میلیاردي ساالنه شان 
به فوتبال، ابایي از پرداخت های کالن به اهالي فوتبال، حتي از جیب 

ضعیف ترین قشر جامعه هم ندارند.
مانند همین مورد اخیر که گفته می ش��ود دولت با دس��تور اس��حاق 
جهانگی��ري، مع��اون اول رئیس جمه��ور 2 میلیون یورو از حس��اب 
ش��رکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعي که متص��دي کارگران در 
ایران است به فدراسیون فوتبال  پرداخت کرده تا قبل از بازي با عراق 
به  حساب ویلموتس واریز شود. عدم حساسیت روي ریخت وپاش هایی 
که از بیت المال در فوتبال انجام می شود کار را به جایي رسانده که دولت 
این بار براي ادامه حیف ومیل هایش در فوتبال، دست در جیب کارگران 
کرده و 2 میلیون یورو )27 میلیارد تومان( از پولي را که می توانس��ت 
صرف بهبود وضعیت معیشتي جامعه کارگري کشور شود در فوتبالي 
هزینه ای کرده که در چند دهه اخیر کمترین موفقیتي به جز صعود به 

جام جهاني نداشته است.
حاتم بخشی های دولت از بیت المال و قشر ضعیف جامعه براي فوتبال، 
سال گذشته و در جریان جام ملت های آسیا هم انتقادهاي زیادي را 
متوجه دولت کرد. دی ماه س��ال گذشته هم گفته ش��د که با دستور 
جهانگیري 450 هزار یورو، آن هم در شرایط سخت ارزي کشور توسط 
محمدرضا داورزني، معاون وزیر ورزش در امارات به ملی پوشان فوتبال 
بدون اینکه موفقیتي کس��ب کرده باش��ند، پاداش داده شد. چنین 
حیف ومیل هایی را بگذارید کنار هزینه های چندصد میلیاردي ساالنه 
باشگاه های دولتي فوتبال که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوي 

دولت پرداخت می شود. 
این ریخت وپاش ها در روزهایي صورت می گیرد که کشور در سخت ترین 
شرایط اقتصادي و درآمدهاي ارزي است. در همین ورزش اگر فوتبال را 
با توجه به حمایت های ویژه دولت استثنا کنیم، سال المپیک را پیش رو 
داریم و ورزشکاران مدال آور و قهرمانان المپیکي با سخت ترین شرایط 
و کمترین اعزام ها براي المپیک توکیو آماده می شوند و مسئوالن وزارت 
ورزش همواره از ورزش��کاران منهایي فوتبالي می خواهند که شرایط 

کشور را درک کنند و با بی پولی ها بسازند. 
 در س��وي مقابل اما دولت بدون توجه به نس��خه ای ک��ه براي منهاي 
فوتبالي ها، آن هم در سال مهم المپیک پیچیده است براي هزینه های 
بی نتیجه در فوتبال، آن هم از جیب کارگران ابایي ندارد. خرید محبوبیت 
یا هر هدف دیگري که پشت کمک های بی حساب دولت به فوتبال ملي 
و باشگاهي کشور پنهان است، زمینه ای را فراهم کرده که اهالي فوتبال 
همواره خودشان را تافته جدابافته اي بدانند که نه تنها حاضر نیستند با 
توجه به شرایط اقتصادي کشور، هزینه هایشان را کاهش دهند، بلکه با 

توجه به تورم، بودجه شان هر ساله چند برابر نیز می شود. 
 مانند امسال که مدیران باشگاه های دولتي بدون توجه به شرایطي که 
کش��ور دارد، قراردادهاي برخي بازیکنان را تا سه برابر افزایش دادند تا 
جایي که گفته می شود برخي از فوتبالیست ها که سال گذشته قرارداد دو 

تا سه میلیاردي داشتند امسال 6 تا 9 میلیارد قرارداد بسته اند. 
کمک های چند میلیون یورویي به تیم ملي فوتبال و چندصد میلیاردي 
به باشگاه های دولتي توسط دولت، آن هم از جیب کارگران و قشر ضعیف 
جامعه در س��ال های اخیر، زمینه ای براي سوءاستفاده های مالي و فساد 
توس��ط برخي مدیران، مربیان، بازیکنان و دالل ها فراهم کرده است. در 
چنین شرایطي بدیهي است نهادهاي نظارتي و قضایي باید نسبت به هزینه 
از جیب کارگران و بودجه دولتي در فوتبال حساس شوند و با قطع دست 
فوتبالي ها از بیت المال، با متخلفان و مدیراني که مجوز چنین دست درازی 
را داده اند، برخورد کنند ت��ا مانند امروز دولت به خ��ودش اجازه ندهد با 

دست درازی به جیب کارگران، پول قرارداد ویلموتس را پرداخت کند!

آدام بیت

  اسکای اسپورتس

میزباني لیگ ملت های والیبال به تهران برگشت
ناظر فدراس��یون جهانی والیبال دهم آذر ماه به تهران می آید تا امکانات 
میزبانی تهران برای لیگ ملت های 2020 را بررسی کند تا برگزاري لیگ 
ملت ها در خارج از پایتخت برخالف سال گذش��ته که این مسابقات در 
ارومیه و اردبیل برگزار شد منتفي شود. ناظر آلمانی فدراسیون جهانی در 
این سفر جلسه ای با مسئوالن فدراسیون والیبال ایران نیز خواهد داشت. 
مرحله مقدماتی مسابقات لیگ ملت های والیبال 2020، در پنج هفته و از 
دوم خرداد تا یکم تیر سال آینده خواهد بود و هفته چهارم هم از 2۳ تا 25 
خرداد 99 به میزبانی تهران در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی 

با حضور تیم های ایران، برزیل، استرالیا و اسلوونی برگزار خواهد شد.

مدال المپیک می خواهید باید سختي بکشید
بهمن عس��گری، قهرمان کاراته جهان در آس��تانه مرحله پایانی مسابقات 
لیگ برتر کاراته وان در سال 2019 که از جمعه آغاز می شود در گفت وگو با 
خبرگزاري تسنیم از تحمل سختي ها براي رسیدن به مدال المپیک صحبت 
کرده است: »فشردگی مسابقات و وزن کم کردن ها خیلی سخت است، اما 
اعتقاد دارم کسی که مدال المپیک می خواهد باید با شرایط سازگار باشد و 
برنامه ریزی داشته باشد. امیدوارم در این مسیر انرژی های مثبتی به من منتقل 
شود تا همراه با تیم ملی کاراته در اسپانیا نیز موفق شوم و دست پر بازگردم.«
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