
فرصت سوزي کرديم
رنکینگ تیم های برتر ملي فوتبال جهان 
در حالي رسماً توسط فیفا اعالم شد که 
تیم ملي کشورمان پس از سال ها رده اول 
آسیا را از دس��ت داد، هرچند گروهي از 
کارشناس��ان فوتب��ال رنکینگ را مالک 
دقیقي براي س��نجش عملک��رد تیم ها 
نمی دانند، اما رده بندی جديد حاکي از 
افت و نزول فوتبال ملي کشورمان است 
که داليل متعددي دارد. تیم ملي ايران 
در ماه های اخیر دو شکست مقابل بحرين و عراق داشته، نتايجي که در 
از دست دادن رده اول آسیا تأثیر زيادي داشته است. داليلي را که چرا 
به اينجا رس��یده ايم بايد در نحوه حضور ويلموتس روي نیمکت ايران 
جس��ت وجو کرد. ويلموتس ش��ناختي از فرهنگ فوتبالي کشورمان 
ندارد، خودش را مقید به حضور در ايران نمی داند و بازی های لیگ را از 
نزديک تماشا نمی کند. عالوه بر چالش هايی که در اين زمینه داريم از 
دست دادن چند فیفادي به دلیل مشکالت اقتصادي و فرصت هايی که 
براي بازي تدارکاتي داشتیم هم در از دست دادن رده اول آسیا تأثیر 
داشته است. اين در حالي است که اگر دو يا سه بازي تدارکاتي خوب 
برگزار می ش��د هم با پیروزي می توانستیم در رنکینگ فیفا باال برويم 
و هم ويلموتس و کادر فني تیم ملي به شناخت بهتري از ملی پوشان 
کش��ورمان دس��ت پیدا می کردند. البته دو باخت متوالي در انتخابي 
جام جهاني وجاهت بین المللی فوتبال کشورمان را زير سؤال برد. در 
اين زمینه فدراسیون فوتبال نیز بايد پاسخگو باشد که چرا نتوانست 
شرايط را مديريت کند. فدراسیون بايد وضعیت مناسبي را براي انجام 
بازی های بیش��تر فراهم و روي کادر فني نظ��ارت می کرد که چنین 
شرايطي براي فوتبال ملي به وجود نیايد و تیم کشورمان پس از سال ها 

عنوان تیم اول آسیا را از دست ندهد.

جنگ باالنشینان 
شیوا نوروزی
      گزارش 

لیگ برتر امروز به 
اوج خود می رسد. 
در ادام�ه هفته دوازده�م لیگ برت�ر فوتبال 
حس�اس ترین دی�دار در نقش جه�ان برگزار 
می شود، جایی که سپاهان و استقالل یک جنگ 
تمام عیار را به نمایش می گذارند. در عین حال 
نبرد پرس�پولیس و نس�اجی در آزادی هم در 
صورتی که به دلیل آلودگی ه�وای تهران لغو 

نشود حساسیت های خاص خود را دارد. 
رويارويی سپاهان و استقالل همواره حساس بوده؛ 
اصوالً بازی در اصفهان برای سرخابی های پايتخت 
دش��وار اس��ت، ضمن اينکه تنش های ه��واداران 
اصفهانی با هواداران دو تیم تهرانی نیز مزيد بر علت 
شده اس��ت، اما نکته اصلی بازی امروز تقابل امیر 
قلعه نويی با تیم محبوبش استقالل است. سرمربی 
زردپوشان امیدوار اس��ت با درخشش شاگردانش 
امسال جام قهرمانی را از چنگ ساير تیم های مدعی 
دربیاورد. پیروزی در اين ديدار فاصله سپاهان را با 

استقالل و تیم های پايین تر بیشتر می کند. 
   دیدارها تازه می شود

عالوه بر قلعه نويی، س��ه بازيکن پیش��ین استقالل 
هم امروز مقابل تیم قبلی خود قرار می گیرند. امید 
نورافکن، علی قربانی و سجاد ش��هباززاده برای باز 
کردن دروازه آبی ها انگیزه زيادی دارند. سپاهان 22 
امتیازی فعالً دوم جدول است و در صورتی که نتیجه 
اين ديدار را واگذار کند بايد جايش را به اس��تقالل 
بدهد. زردپوش��ان در جام حذفی پیکان را شکست 
دادند و آخرين بازی ش��ان را در لیگ مقابل تراکتور 
با پیروزی 2 بر صفر پشت سر گذاشتند. در حقیقت 
سپاهان شرايط خوبی دارد و هواداران آنها نیز منتظر 
يک برد خانگی ديگر هس��تند. در 36 بازی گذشته 
دو تیم در لیگ برتر، 11 برد سهم تیم اصفهانی بوده 
و بايد ديد آمار و ارقام بعد از ب��ازی امروز به نفع چه 
تیمی تغییر می کند. البته استقالل هم اوج گرفته و 
هشت پیروزی متوالی در لیگ و جام حذفی به دست 
آورده است. آبی ها بعد از تس��اوی مقابل ذوب آهن، 
روند رو به رشدی داشته اند تا جايی که با پشت سر 
گذاشتن پرسپولیس با 21 امتیاز سوم جدول هستند. 
استراماچونی روی سه امتیاز مصاف با سپاهان حساب 
ويژه باز کرده است. البته مربی ايتالیايی خوب می داند 
باز کردن دروازه تیمی که تنها يک گل دريافت کرده 
چقدر سخت اس��ت. با اين حال آبی ها هم با 23 گل 
زده بهترين خط حمله لیگ را دارن��د و قطعاً بازی 
سختی در انتظار مدافعان س��پاهان است. تساوی 
س��پاهان – اس��تقالل جايگاه هر دو تیم را به خطر 
می اندازد و بهترين نتیجه برای پرسپولیس محسوب 
می شود. فرشید باقری در اين بازی هم غايب است و 
روزبه چشمی نیز در آخرين تمرين استقالل مصدوم 

شده و شايد نتواند مقابل سپاهان به میدان برود.
   به امید پیروزی

بازيکنان پرسپولیس که درس��ت قبل از ديدار با 

نساجی شارژ مالی شده اند ديگر بهانه ای  برای نبردن 
تیم شمالی ندارند. شکست بدموقع مقابل صنعت 
نفت سرخپوشان را تا رده چهارم پايین آورد. انتقادها 
از کالدرون و نحوه ارنج کردن او حسابی باال گرفته 
و حتی گرفتن انتقام از نفتی ها در جام حذفی نیز از 
شدت انتقادها کم نکرد. اين روزها خبرهای ضد و 
نقیضی هم در خصوص قطع همکاری با سرمربی 
آرژانتینی در رسانه ها منتشر شده و آلترناتیو او نیز 
کسی نیست جز برانکو، ولی مديريت باشگاه فعاًل 
برای آرام نشان دادن اوضاع تالش می کند. فسخ 
قرارداد جونیور جديدترين حاشیه پرسپولیس به 
ش��مار می رود، اما اگر بازی امروز در آزادی برگزار 
شود، فرصت خوبی اس��ت برای قهرمان سه دوره 
متوالی لیگ برتر تا هوادارانش را به آينده امیدوار 
کند. نارضايتی از نیمکت نشینی و کم کاری برخی 
بازيکنان نکته ای  بود که کالدرون قبل از بازی در 
مورد آن صحبت کرد: »اين بازی هم مثل بازی های 
قبل خیلی بسته و سخت است. ما بايد سه امتیاز را 
به دس��ت بیاوريم. بازيکنانی که در زمین هستند 
همیش��ه با تمام توان بازی می کنند. آنها روحیه 
و رفتار فوق الع��اده ای دارند که بايد به آنها تبريک 

بگويم. ممکن است بازيکنانی که بازی نمی کنند از 
اين شرايط ناراحت باشند، اما اين عادی است. اينجا 
اولويت با باشگاه است. همه بازيکنان مهم هستند، 
چون ما يک رقابت طوالنی داريم. بازيکنان حتی 
زمانی هم که دريافتی مالی نداشتند با تمام وجود 
تالش می کردند. آنها طرفداران را دوست دارند و 
مبارزه برای تیم از همه چیز مهم تر است.« نساجی 
تیم يازدهم لیگ هشت هفته است که طعم برد را 
نچشیده؛ در اين مدت تیم مازندرانی چهار باخت 
و چهار تساوی دشت کرده است. با اين حال رضا 
مهاجری، س��رمربی نس��اجی در نشست خبری 
مدعی شد برای تمامی لحظات بازی با پرسپولیس 
برنامه دارد. مهاج��ری تأکید زي��ادی روی بازی 
تهاجمی دارد و بايد ديد شاگردانش در تهران هم با 

همین تاکتیک به میدان می روند يا نه. 
   سایر بازی ها

پیکان در ورزشگاه ش��هدای قدس چنانچه بازی 
به دلیل آلودگی هوا لغو نشود، میزبان تراکتورسازی 
اس��ت که در چند هفته اخیر افت فاحشی داشته 
است. تیم دنیزلی برخالف انتظار طرفداران تبريزی 
از ک��ورس قهرمانی عقب افت��اده و در صورتی که 

اين بار مقابل پیکان هم کم بیاورد کارش سخت تر 
از قبل می شود. تراکتور هر سه بازی قبلی در لیگ 
را به حريفان خود صنعت نفت، استقالل و سپاهان 
واگذار کرده و در صورت ادامه اين روند رده پنجم 
را نیز از دست می دهد. تیم حس��ین فرکی دهم 
جدول است و پیکان با شکست برابر سپاهان از جام 

حذفی کنار رفت. 
ش��هرخودرو در مشهد به اس��تقبال صنعت نفت 
آبادان می رود؛ صدرنش��ینی لیگ برتر در دست 
يحیی گل محمدی و ش��اگردانش است و انتظار 
می رود اين تیم با غلبه بر تیم خوزستانی همچنان 
جايگاهش را حفظ کند. مشکالت مالی شهرخودرو 
کماکان پابرجاس��ت و حتی گل محمدی قبل از 
بازی به اين موضوع اش��اره کرده است: »امیدوارم 
بازيکنان تالش وي��ژه ای برای اين بازی داش��ته 
باشند و هواداران هم مثل گذشته، پرشور کنار ما 
باشند. يکسری مشکالت وجود دارد، نمی دانم چرا 
اين مسائل حل نمی شود. يکی، دو ماه ديگر بايد 
وارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شويم ، وقتی در 
لیگ نتوانسته ايم اين امکانات را فراهم کنیم، چطور 

می خواهیم در آسیا به اين سطح برسیم.« 
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تقابل بهترین خط دفاع و خطرناک ترین خط حمله لیگ در حالی است که پرسپولیس و پدیده منتظر لغزش یکي از آنها هستند

سعید احمديان

گل خلیل زاده بهترين گل آسیا؟
تنها 18دقیقه از بازي پرسپولیس برابر االهلي عربستان در ورزشگاه زعبیل 
دوبي سپري شده بود که شجاع خلیل زاده با يک قیچي برگردان ديدني، 
دروازه نماينده سعودي ها را فرو ريخت. سوپرگلي که باعث از هم پاشیده 
شدن شیرازه تیم حريف شد تا االهلي در ادامه با دريافت يک گل ديگر از 
سرخپوشان تهراني بازنده بازي هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا شود. حاال بعد 
از هشت ماه، کنفدراسیون فوتبال آسیا سوپرگل خلیل زاده به االهلي را از 
بین 354 گل زده شده در رقابت هاي امسال، نامزد بهترين گل فصل لیگ 
قهرمانان آسیا قرار داده است؛ گلي که بايد با 9گل ديگر رقابت کند، اما نکته 
اينجاست که انتخاب گل خلیل زاده در روزهايي صورت مي گیرد که کالدرون 
سرمربي پرسپولیس اعتقاد چنداني به اين مدافع متعصب و سختکوش ندارد. 

انتخابي که مهر تأيیدي بر شايستگي هاي خلیل زاده است.

حاشیه نگاري اتفاقات آخر هفته فوتبال اروپا
باز هم تو مسي؟

فوتبال اروپا چهارشنبه و پنج شنبه شب هیجان انگیزی را تجربه کرد و 
رقابت های هفته ماقبل پاياني مرحله گروهي لیگ قهرمانان و لیگ اروپا، 

دقايق جذابي را براي عالقه مندان به فوتبال اروپا رقم زد.
   مسي، مسي و مسي

يکي از مهم ترين بازی های چهارش��نبه ش��ب لیگ قهرمانان اروپا در 
نیوکمپ برگزار شد، نبرد بین بارسا و دورتموند که شاگردان والورده 3 بر 
يک برنده اين بازي بودند و توانستند در فاصله يک هفته تا پايان مرحله 
گروهي، صعودشان را به مرحله بعد قطعي کنند، آن هم در شبي که لیونل 
مسي باز هم درخشید تا آبی واناری ها همچنان روي کاکل ستاره شماره 
10 شان بچرخند. او در اين بازي يک گل زد و دو پاس گل ديگر را هم به 

سوارز و گريزمان داد تا مرد شماره يک چهارشنبه شب نیوکمپ باشد.
البته بازي با دورتموند براي مسي در دنیاي رقم و ارقام يک بازي خاص 
هم بود؛ او براي هفتصدمین بار پیراهن بارس��ا را پوش��ید. مسي سال 
2004 نخستین بازی اش را برابر اسپانیول تجربه کرد، اما نتوانست گلی 
به ثمر برساند يا پاس گل بدهد. او که در اولین بازی اش با شماره 30 به 
عنوان يار تعويضي مقابل اسپانیول جانشین دکوي پرتغالي شد، در ادامه 
نشان داد که يکي از اعجوبه های فوتبال دنیاست. فوق ستاره آرژانتیني 
در 15 سالي که پیراهن بارسا را پوشیده، 613 گل به ثمر رسانده و 238 
پاس گل داده است و همچنان به روند فوق العاده اش ادامه می دهد و در 

32 سالگي هم مهارناپذير است.
درخشش فوق العاده مسي در فصل جديد فوتبال اروپا سبب شده در 
آستانه اعالم برنده توپ طال، او شانس اول رسیدن دوباره به اين جايزه 
معتبر مجله فرانس فوتبال باشد. مسي که دو ماه پیش در زوريخ جايزه 
مرد س��ال فوتبال فیفا را دريافت کرد، گويا حاال بايد کت وشلوارش را 
براي عکس يادگاري و شرکت در مراسم توپ طال در پاريس پرو کند و 

يک توپ طالي ديگر را به جمع جوايز متعددش اضافه کند.
البته چهارشنبه شب عالوه بر درخشش تکراري مسي، نکته جالب توجه 
گلزني هر سه ضلع مثلث GSM بود، عالوه بر مسي، سوارز و گريزمان 
هم گل زدند تا والورده از اينکه مثلث هجومی اش روزهاي خوبي را تجربه 
می کند خوشحال باشد، به خصوص که با پاس گل مسي به گريزمان به 
نظر می رسد دلخوري شماره 10 بارسا از ستاره فرانسوي برطرف شده و 

زندگي بین مهاجمان خط آتش بارسا شیرين شده است.
  لیگ قهرمانان براي ایراني ها داغ ماند

بازی های چهارشنبه شب لیگ قهرمانان اروپا براي ايراني ها هم شب 
ويژه ای بود و هواداران فوتبال در ايران توجه شان به ورزشگاه اختصاصي 
زنیت در سن پترزبورگ روس��یه بود، جايي که سردار آزمون شماره 7 
آبی های سن پترزبورگ به عنوان يکي از مهاجمان تیم سرگئي سماک 
مقابل لیون به میدان رف��ت. آزمون هرچند در اين ب��ازي گلي به ثمر 
نرساند، اما با يک عملکرد متوسط در شبي که تیمش 2 بر صفر برنده 
ش��د، انتظارات را برآورده کرد تا همچنان يکي از بازيکنان تأثیرگذار 
آبي پوشان زنیت باشد که تاکنون دو گل براي تیمش در اين رقابت ها 

به ثمر رسانده است.
زنیت هم با اين برد هف��ت امتیازي و هم امتیاز لیون ش��د تا در فاصله 
يک هفته تا پايان مرحله گروهي، شانس صعود به مرحله بعدي لیگ 
قهرمانان را داشته باشد. زنیت در آخرين بازي مرحله گروهي  19 آذر 
مهمان بنفیکاست و شاگردان سماک می توانند با پیروزي صعودشان را 
به مرحله بعد جشن بگیرند. با توجه به حضور آزمون در ترکیب زنیت، 
صعود اين تیم به مرحله بعد می تواند رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را 

براي هواداران فوتبال کشورمان داغ تر از همیشه نگه دارد.
   امري سرانجام رفت

ادامه ناکامی های آرسنال يکي از اتفاقات بازی های پنج شنبه  شب گذشته 
لیگ اروپا بود، اتفاقاتي که يک قرباني به نام اونای امري داشت تا توپچي ها 
به دنبال يک مربي جديد براي نیمکت شان باشند. توپچی های لندن که 
پس از جدايي آرسن ونگر، خرداد سال گذشته اوناي امري اسپانیايي را 
جايگزينش کرده بودند تاکنون نتوانسته اند به روزهاي اوج شان برگردند 
و در حالي هفته های پاياني سال 2019 را سپري می کنیم که آرسنال با 

امري ضعیف ترين نتايج سه دهه اخیر را تجربه کرده است.
 آرسنال پنج شنبه  شب به فرانکفورت 2 بر يک باخت تا براي هفتمین 
بازي متوالي توپچي ها با مربي اسپانیايی شان بردي را به دست نیاورده 
باشند. آرسنال در هفت بازي گذشته در لیگ جزيره و لیگ اروپا دو باخت 
و هفت مساوي داشته است، عملکردي که ضعیف ترين نتیجه اين تیم 
در 27 سال اخیر به شمار می رود و سبب شد مسئوالن آرسنال سرانجام 

تصمیم به برکناري امري پس از يک سال و نیم همکاري بگیرند.

براي کسب مدال به المپیك مي روم

امنیت کامل ايران برای میزبانی 
امتن��اع کردن       بازتاب
برخی کشورها 
برای حضور در جام جهانی کشتی فرنگی اگرچه 
اتحاديه کشتی را بر آن داشت تا میزبانی ايران را 
بگیرد، اما در ادامه رايزنی های مسئوالن میزبانی 
را به ايران بازگرداند. در پی اين اتفاق سلطانی فر، 
وزير ورزش در نشس��تی مش��ترک با رؤس��ای 
فدراسیون های ورزش��ی با تأکید بر اينکه ايران 
امنیت کام��ل برای برگ��زاری هرگون��ه رويداد 
بین المللی را دارد از آنها خواس��ت تا با برگزاری 
منظم مس��ابقات داخل��ی و بین الملل��ی مانع از 

تبلیغات سوء علیه ايران شوند: »درحالی که جام 
جهانی شمشیربازی با آرامش و در امنیت کامل 
برگزار شد، دو، سه کشور از حضور در جام جهانی 
کش��تی امتناع کردند که به محض اطالع از اين 
موضوع با تمام قوا و استفاده از ظرفیت دستگاه های 
مختلف از جمله وزارت امور خارجه و کمیته ملی 
المپیک به موقع ب��ه موض��وع ورود کرديم و با 
پیگیری های شبانه روزی موفق شديم موافقت 
مجدد اتحاديه جهانی کش��تی را برای میزبانی 
ايران در اين مسابقات بگیريم تا اين مسابقات در 

آينده نزديک در تهران برگزار شود«

هفته هش��تم رقابت ه��ای لیگ 
دنیا حیدري
      بسکتبال

بس��کتبال عص��ر پنج ش��نبه با 
برگزاری هفت ديدار پیگیری شد 
که طی آن شیمیدر قم، آويژه صنعت مشهد و مهرام برابر حريفان 
خود به برتری دست يافتند. حساس ترين بازی اين هفته مصاف دو 
تیم مدعی پتروشیمی بندر امام با مهرام تهران بود، ديداري که تا 
شش ثانیه مانده به پايان 74 - 71 به سود مهرام بود که يک پرتاب 
سه امتیازی صدرنشین کار را به تساوی کشاند، اما در نهايت اين 
صمد نیکخواه بود که در چهار ثانیه پايانی با يک حرکت انفرادی 
نتیجه را 76 به 74 کرد تا برد سهم ياران مصطفی هاشمی شود و 
ماهشهری ها که تا به اينجای کار برابر هیچ تیمی شکست نخورده 

بودند، نخستین باخت اين فصل را برابر مهرام تجربه کنند. در ديگر 
بازی مهم اين هفته، شیمیدر هم که بعد از سه باخت متوالی هفته 
قبل را با پیروزی به پايان برده بود، اين بار نیز بازی را به سود خود 
خاتمه داد و در تاالر آزادی نیروی زمینی را با نتیجه 89 بر67 از سد 
راه برداش��ت. در ديگر بازی ها شهرداری بندرعباس با نتیجه 68 
بر62 مقابل اکسون تهران به برتری رسید، پااليش نفت آبادان 98 
بر 66 رعد پدافند هوايی شهرکرد را مغلوب کرد، شورا و شهرداری 
قزوين در گرگان با حساب 84 بر 58 مقابل شهرداری اين شهر تن 
به شکست داد، ذوب آهن با نتیجه تحقیرآمیز 89 بر 109 برابر آويژه 
صنعت در مشهد شکس��ت خورد و توفارقان آذرشهر 80 بر 65 

صنعت مس کرمان را از سد راه برداشت.

هفته هشتم لیگ بسکتبال و برتری مدعیان

مهرام با صمد بازي بزرگ را از پتروشیمي برد

تالش هاي میالد وزيري سرانجام       چهره
نتیجه داد و ملي پوش تیر و کمان 
با کسب سهمیه المپیک رقابت هاي تايلند را به پايان رساند. بعد از 
ناکام ماندن در مسابقات جهاني هلند، وزيري تأکید داشت به دلیل 
دوري دو،س��ه س��اله و عدم حضور در هیچ تورنمنت برون مرزي، 
شناختي روي نقاط ضعف خود نداشته و اين تنها دلیل عدم موفقیت 
او در رقابت هاي هلند بوده است و براي کسب سهمیه توکیو به حضور 
در مسابقات برون مرزي نیاز دارد. اما با اين وجود کاپ آسیايي 
فیلیپین هم به دلیل عدم صدور ويزا لغو شد تا تنها 
مسابقات تايلند باقي بماند؛ رقابت هايي که وزيري 
با کمان قرضي براي حضور در آن تمرين مي کرد: 
»در ش��رايطي خود را براي کس��ب سهمیه 
المپیک 2020 توکیو در تايلند آماده مي کنم 
که به دلیل شکسته شدن بازوي کمانم مجبور 
شدم تجهیزات يکي از دوستانم را که متعلق 
به هشت سال پیش است قرض کنم تا سهمیه 
را از دس��ت ندهم.« تالش ه��اي وزيري اما 
س��رانجام به نتیجه رس��ید و اگ��ر چه در 
نیمه نهايي به حريف ويتنامي باخت اما در 
رده بندي با برتري مقابل پیرعلي، موفق به 
کسب سهمیه المپیک شد: »خوشحالم 
تالش هايم نتیجه داد. اين اما قدم اول بود 
که ما برداشتیم و امیدوارم با ادامه حمايت ها 

براي کسب مدال به المپیک برويم.«

سپاهان– استقالل نبرد بزرگ نصف جهان

فريدون حسن

دلخوشي ساده!
قبالً نوشته ايم که در فوتبال ايران يک مدير پاسخگوي اقدامات خود نیست. 
به عنوان مثال قراردادي را امضا مي کند اينکه کجا ،چگونه، چطور و حتي 
با چه ضمانت اجرايي اصاًل مهم نیست چون تعهدي براي اجراي آن ندارد 
و همه چیز مي ماند براي مدير بعدي. امروز باش��گاه هاي بزرگ و بدهکار 
پايتخت در سايت هاي رس��مي خود با افتخار اعالم مي کنند شکايت ها و 
قرارداد هاي دردسرسازشان را با کمترين هزينه از سر رد کرده اند؛ قراردادها 
و شکايت هايي که از زمان مديران قبلي بر جا مانده بود و حاال با تالش هاي 

مديران فعلي و البته از جیب مردم و بیت المال پرداخت شده است. 
آيا امروز کسي پیدا مي شود تا س��ؤال کند آيا فیفا عاشق چشم و ابروي 
استقالل است که دست در جیبش کند و طلب پروپیچ را بپردازد  يا اينکه 
با دست درازي در پول متعلق به ايران اين کار را انجام مي دهد تا مديران 
اين باشگاه پزش را بدهند و مثاًل خاطر هوادار استقالل را بابت محروم 
نش��دن راحت کنند؟ کسي هم س��ؤال کند چرا بدهي 30هزار دالري 
پروپیچ با اهمال مديران پرداخت نشد تا پس از شکايت اين بازيکن به 
فیفا، باشگاه اس��تقالل 430هزار دالري پرداخت کند؟ يا کسي هست 
که س��ؤال کند پرس��پولیس چگونه نزديک به 3میلیارد تومان را براي 
فسخ قرارداد بازيکني مانند جونیور پرداخت کرده که حتي درصدي از 
اين مبلغ هم ارزش نداشته است و تازه با افتخار از اين مسئله به عنوان 

جلوگیري از هدررفت سرمايه کشور ياد مي کند؟
از نگاهي ديگر البته بايد از فتحي و انصاريفرد بابت اين کار تشکر کرد چون 
به هر حال دو پرونده را با کمترين تلفات ممکن در ظاهر بسته اند اما حقیقت 
اين است که اين دو امروز اهمال کاري ها و سوءمديريت هاي اسالف خود در 
اين دو باشگاه را رفع و رجوع مي کنند و اين دور تسلسل ادامه دارد و فردا 

مديران بعدي اشتباهات انصاريفرد و فتحي را جوابگو خواهند بود. 
درست همین جاست که مي توان به فس��اد حاکم بر فوتبال ايران پي برد؛ 
فسادي که پرونده اي قطور دارد و بايد به آن رسیدگي شود. اين دو نمونه 
تنها دو مورد کوچک اس��ت و به قول آنها که در جريان ريز پرونده فساد 
فوتبال هس��تند موارد اينچنیني زيادي را مي توان يافت، اما چه سود که 
همه فقط نظاره گر هس��تند. از مجلس گرفته تا قوه قضائیه و دولت همه 
مي دانند که فوتبال چگونه در تمام رده ها و قسمت هايش پول بیت المال 
را هدر مي دهد، اما کسي کاري براي جلوگیري و برخورد با اين همه تخلف 
و هدررفت بیت الم��ال انجام نمي دهد که طبیعي اس��ت چنین اهمال و 
چشم پوشي جمعي و بزرگي جاي س��ؤال داشته باشد. بايد سؤال پرسید 
چه کسي و چه زماني قرار اس��ت جلوي اين بیت المال خوري و هدررفت 
س��رمايه هاي اين مملکت را بگیرد و آيا زمان آن نرس��یده است مديران 

متخلف قبلي و حتي امروزي پاي میز محاکمه کشیده شوند؟
امروز بايد مديران سابق پرسپولیس و اس��تقالل بابت نوع قراردادي که 
منعقد کرده اند پاسخگو باشند و  تمام اين خسارت هاي وارده را از جیب 
آنها پرداخت کرد تا حتي حس��اب کار دس��ت مديران امروز هم بیايد و 
حساب و کتابشان را شفاف و به قول معروف صاف کنند. اما افسوس که 
بايد خواب چنین برخوردي را ديد و فقط در رؤياها دنبال آن گشت. بايد 
به همین تالش هاي ظاهري امثال انصاريفرد و فتحي دلخوش کرد؛ يک 
دلخوشي ساده، اما اينکه چرا بايد چنین آرزويي داشت را زمان مشخص 
مي کند. آنچه فعالً معلوم است اينکه عزمي براي برخورد با اين همه تخلف 
نیست و بايد از روي ناچاري به اقدامات فتحي و انصاريفرد آفرين گفت و 
به همین میزان دلخوش کرد. حاال بماند که مديران بعدي سرخابي هاي 
پايتخت بايد بابت پرونده هاي به جا مان��ده از دوران انصاريفرد و فتحي 

پاسخگو باشند و از حل آنها به عنوان کار شاخص ياد کنند. 
آنچه مشخص است اينکه پول بي زبان اين کشور مورد تحريم به راحتي 
آب خوردن توسط فوتبالي ها به هدر مي رود تفاوتي نمي کند از يک ريال 
تا چندين میلیارد فوتبال با سوءمديريت حاکم بر آن  از فدراسیون گرفته 
تا باشگاه ها به مثابه خون آشامي در حال مکیدن و ارتزاق از بیت المال 
است بدون اينکه کوچک ترين ثمري براي کش��ور داشته باشد. جالب 
اينکه آن قس��مت هايي که در همین فوتبال افتخارآفريني مي کنند و 
موجب عظمت و اعتالي نام ايران هس��تند درست مثل کودکان يتیم 

هیچ بهره اي از اين بريز و بپاش ها ندارند.

بیژن ذوالفقارنسب 

کارشناس فوتبال

نهمین پیروزي ورامیني ها در لیگ والیبال
هفته نهم رقابت های لیگ برتر والیبال عصر چهارشنبه با برگزاری شش 
ديدار و درحالی که سپاهان اصفهان استراحت داشت پیگیری شد. در 
نخس��تین بازی هفته پیکان در يک بازی راحت خات��م اردکان را 3 بر 
صفر شکست داد، سايپای تهران توانس��ت با نتیجه 3 بر يک میزبانش 
فوالد سیرجان را شکس��ت دهد. حس��اس ترين بازی هفته اما مصاف 
شهرداری ورامین، مدافع عنوان قهرمانی برابر همنام ارومیه ای خود بود 
که با برتری مهمان به پايان رسید و ورامینی ها توانستند در ادامه روند 
شکست ناپذيری شان در خانه  تیم مدعی شهرداری ارومیه را با نتیجه 
قاطع 3 بر صفر شکست دهند. کاله مازندران 3 بر صفر از سد شهرداری 
گنبد گذشت، شهداب يزد 2 بر 3 به شهروند اراک باخت و پیام خراسان 

3 بر يک مقابل راهیاب ملل مريوان به برتری دست يافت.

10 سال است می گويیم امکاناتمان ضعیف است 
مجتبي عابدينی، ملی پوش شمشیربازی ايران مستأصل از بی توجهی ها 
به اين رشته می گويد 10 س��ال است حرف هايشان به گوش مسئوالن 
نرسیده است: »10 سال است اعالم می کنیم از لحاظ امکانات ضعیف 
هستیم، اما هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد. خدا را شکر که زياد وارد اين 
موضوع نشده ايم، چون اگر وارد می ش��ديم به خودمان لطمه می زديم 
و اين جايگاه پنجم دنیا را نمی توانس��تیم به همراه س��همیه المپیک و 

مدال هايی که کسب کرده ايم به دست آوريم.«


