
قهرم�ان چه�ار 
دنيا حيدري
   گزارش

دوره متوالی لیگ 
در سراش��یبی 
سقوط قرار گرفته، آن هم نه فقط به واسطه ناکامی 
در نتیجه گیری بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بلکه به دلیل بی کفایتی های مدیریتی و بی توجهی 
وزی�ر ورزش به اتفاقاتی ک�ه راه را ب�رای به زیر 
کشیدن نایب قهرمان آس�یا هموار کرده است.

بی کفایتی های مدیریتی در پرسپولیس سرانجام 
باعث شکسته شدن سکوت یحیی شد، به طوری 
که س��رمربی آرام سرخپوش��ان بعد از تساوی 
در دربی بی هی��چ ابایی هر آنچه در دل داش��ت 
را بیرون ریخ��ت و ابتدا از حضور رس��ول پناه به 
عنوان رئیس هیئت مدیره باش��گاه پرسپولیس 
انتقاد کرد و س��پس در کنفرانس بعد از بازی پا 
را فراتر گذاشت و سلطانی فر را تهدید کرد: »دو 
روز به وزیر فرص��ت می دهیم تا تکلیف آدم های 
کوچک حاضر در هیئت مدیره را مشخص کند، 
وگرنه تبعات اتفاقاتی که رخ خواهد داد، برعهده 
ایشان خواهد بود.« حرف هایی که کوچک ترین 
تأثیری روی رئیس مجمع پرس��پولیس نداشت 
که هیچ واکنشی را از سوی سلطانی فر به دنبال 
نداش��ت، اما عدم حضور در دو جلس��ه تمرین 
پرس��پولیس که باعث لغو ش��دن تمرین نوبت 
سه ش��نبه و چهارشنبه این تیم ش��ده، نشان از 
رسیدن کارد به استخوان یحیی دارد، آن هم در 
حالی که سرخپوشان دوشنبه دیدار سختی برابر 

فوالدی های خوزستان و یاران نکونام دارند.
    

یحیی را شاید بتوان مقصر ضعف فنی پرسپولیس 
خواند و او را بابت تاکتیک های اش��تباه و حتي 
برخي دخالت ه��اي دیگر س��رزنش ک��رد، اما 
حرف هایش در خصوص مدیریت ضعیف و ناالیق 
باش��گاه را نمی توان رد کرد: »هیئت مدیره باید 
بتواند بازیکنان را حفظ کند، نه آنکه آنها را یک 
به یک روانه کند و بعد ه��م با توجیهي مضحک 
مدعی شود که تیم نباید به بازیکن متکی باشد. 
بیانیه می دهند که چ��را در رختکن یک بازیکن 
برای تیم مش��کالتی به وجود می آورد و مسائل 
مضحک و توجیهات عجی��ب و غریبی را مطرح 
می کنند. در چند ماه اخی��ر اراده ای برای اینکه 
پرسپولیس قوی باشد دیده نشد. حاال هم مسئول 
تمام این مشکالت به عنوان رئیس هیئت مدیره 
به ما پوزخند می زند که من هنوز هم هستم! در 
لیگ قهرمانان آسیا فش��ار بی اندازه ای به خاطر 
مس��ائل مدیریتی به بازیکنان ما آمد. مس��ائلی 
برای ما به وجود آوردند که ن��ه بازیکنان تمرکز 
الزم را روی کارشان داشتند و نه کادر فنی و این 
مش��کالت در این مدت ما را بسیار اذیت کرده و 
کسی هم جوابگو نیست. آقای وزیر باید در این 
مس��ئله دخالت کند و آدم های قوی بگذارد، اما 

عین خیال شان نیست. با این اوضاع پرسپولیس 
زمین می خ��ورد و من نمی دانم چ��ه کاری باید 
انجام دهم. تا به امروز هم اگر ادامه دادم، به خاطر 
هواداران بود و در پیش بودن فینال آس��یا، ولي 

ادامه کار با این شرایط خیلی سخت است.«
    

جدا از گله های یحیی، فایل ه��ای صوتی لو رفته 
از رس��ول پناه خود ب��ه تنهایی گواه آن اس��ت که 
دندانپزشک وزیر ورزش از زمان حضورش در باشگاه 
پرسپولیس تا چه اندازه برای این تیم دردسرساز و 
حاشیه ساز بوده است. مدیرعامل سابق سرخپوشان 
طی چن��د فایل صوت��ی به گونه ای از س��رمربی و 
بازیکنان تیمش صحبت می کند که گویی از نفرات 
اردوگاه حریف حرف می زند و س��عی دارد اینگونه 
القا کند که تک تک نفرات تیم دردسر ساز هستند 
و او با فداکاری سعی در جمع کردن تیم دارد، در 
حالی که اگر این مسئله کوچک ترین شباهتی به 
واقعیت داشت، رسول پناه در کنار چند خبرنگار 
نباید همه رازهای خانواده را روی دایره می ریخت 
و همین زیاده گویی ها خود گواه بر بیان حرف های 
خالف واقعي است که رس��یدن به آن کار چندان 
سختی نیست که اگر بود، س��کوت او در داستان 
ربیع خواه خود می تواند همدستی با مجرمان این 
قضیه باشد که ادعا می کند، اما اشتباهات متعدد 
رئیس هیئت مدیره پرس��پولیس به قدری واضح 

و آش��کار اس��ت که حمایت های معنادار از او هم 
نمی تواند بی کفایتی های مدیریت��ی رخ داده در 

پرسپولیس را ماستمالی کند!
    

نکته جالب، اما در این ش��رایط ک��ه اختالفات 
کادر فنی و هیئت مدیره ناکارآمد پرس��پولیس 
به بدترین ش��کل ممکن رو شده، سکوت مطلق 
وزارت ورزش و در رأس آن سلطانی فر به عنوان 
رئیس مجمع این باش��گاه است که اتفاقاً حضور 
رسول پناه به عنوان رئیس هیئت مدیره و نشستن 
او روی صندلی مدیریت باش��گاه درس��ت مثل 
انتخاب نف��رات بی کفایت قبلی که جز دردس��ر 
برای سرخپوشان چیز دیگري به دنبال نداشتند، 
دستپخت شخص او اس��ت. سکوتی که می توان 
آن را به حمایت غیرمستقیم وزیر ورزش از رئیس 
پراشتباه هیئت مدیره سرخپوشان ربط داد که 
اگر غیر از این بود صدای وزیر باید به عنوان رئیس 
مجمع این باشگاه خیلی پیشتر از اینها در مقابل 
اشتباهات رس��ول پناه درمی آمد. چه زمانی که 
فایل های صوتی لو رفته از او نشان داد که نه فقط 
دلش با پرسپولیس نیست که هیچ قدمی هم در 
راستای موفقیت این باش��گاه برنمی دارد و چه 
بسا از حاشیه سازی برای سرخپوشان نیز بدش 
نمی آید و چه زمانی که یک به یک س��تاره های 
این تیم را بدون هیچ توجیه منطقی و البته بدون 

اطالع سرمربی پر داد و دست آخر هم مدعی شد 
که تیم نباید به بازیکن متکی باشد!

    
اختالف نظر هیئت مدیره و کادر فنی و همچنین 
س��کوت بی منطق وزارت در مقابل این بلبش��و 
باعث ش��ده هواداران معترض به بی کفایتی های 
مدیریتی مقابل باشگاه تجمع کنند. تجمعی که 
اگرچه با دخالت پلیس ختم بخیر شد، اما بدون 
شک پایان داستان این درگیری ها نخواهد بود تا 
زمانی که وزارت برای حل و فصل این جنجال ها 
و کوتاه کردن دس��ت مدی��ران بی کفایت از این 
باش��گاه وارد میدان نش��ود، خصوصاً که یحیی 
حمایت پیشکسوتان باشگاه را هم به دنبال دارد، 
چراکه بی شک اختالفات و حاشیه های به وجود 
آمده به شکل قابل توجهی باعث تضعیف یکی از 
تیم های مدعی لیگ و نایب قهرمان آس��یا شده 
و این مس��ئله بي تردید نباید برای رئیس مجمع 
باشگاه پرس��پولیس که اتفاقاً خوب هم می داند 
مش��کل از کجا آب می خورد، بی اهمیت باش��د. 
اوضاعی که اگر به زودی به آن سروس��امان داده 
نش��ود، می تواند سرخپوش��ان را به شدت زمین 
بزند، خصوصاً که به زودی نتیجه بی کفایتی های 
مدیریتی و عدم تعهد آن در پرداخت های مالی قوز 
باال قوز خواهد شد و دردسری به مراتب جدی تر 

برای سرخپوشان ایجاد خواهد کرد.
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طارمیمهارناپذیرنشانمیدهد
درخشش مهدی طارمی در پورتو و لیگ پرتغال تمامی ندارد و مهاجم 
بوشهری تیم ملی کشورمان این هفته ها تبدیل به یکی از ستاره های 
تیم سرجیو کونسیس��یو شده اس��ت. طارمی که چند روز پیش، پس 
از بازی های درخش��انش جایزه بازیکن ماه لیگ پرتغال را گرفته بود، 
سه شنبه ش��ب در جام حذفی پرتغال هم مانند لیگ ستاره پورتو بود. 
شماره 9 ایرانی پورتو که یکی از نفرات اصلی دیدار با ناسیونال در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی پرتغال در استادیوم ِد مادیرا فونچال بود 
با یک پاس گل و زدن گل چهارم تیمش سهم زیادی در پیروزی 4 بر2 
پورتو و صعود آبی های ش��هر پورتو به مرحله یک چهارم نهایی داشت. 
ستاره ایرانی پورتو که در ۱۳ مسابقه لیگ برتر پرتغال شش گل به ثمر 
رسانده و پنج بار پنالتی گرفته در هفته دهم این رقابت ها برابر ناسیونال 
یک پاس گل داده و یک پنالتی به دس��ت آورده که در جام حذفی نیز 

مقابل این تیم مؤثر کار کرد و موفق به گلزنی شد.

ائتالف وزیر و دندانپزشکش برای سقوط پرسپولیس؟

کاردبهاستخوانرسیده!

شيوا نوروزي

سعيد احمديان

مطالبهمعاونوزیرورزش
ازمعاونوزیرورزش!

مطرح کردن برخی انتظارات از سوی مسئوالن در حالی که فراهم کردن 
شرایط آن یکی از وظایف اصلی آن مسئول است، گویا در دولت دوازدهم 
تبدیل به یک اپیدمی و به حوزه ورزش هم کشیده شده است. دولتي ها 
این روزها تمام مس��ائل را مي بینند و خود را به ندیدن مي زنند و طوري 
وانمود مي کنند که مثاًل در پي رفع معایب و مش��کالت هستند. نمونه 
آن هم صحبت های مهدی علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزیر ورزش در بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی است. در حالی معاون 
مسعود سلطانی فر الزمه کسب مدال المپیک را آرامش می داند که یکی 
از مسئوالنی که وظیفه دارد این آرامش را برای المپیکی ها مهیا کند خود 
اوست. نقشي که مسئوالن ورزش با توجه به کمبودهای زیادی که نه تنها 
در رشته تیراندازی، بلکه در بسیاري از رشته های منهای فوتبالی دیده 
می شود به خوبی ایفا نمي کنند. طبیعي است که هم وزیر ورزش و هم 
معاونانش در این رابطه باید پاسخگو باشند که چرا آنها که همواره دم از 
آرامش برای موفقیت در ورزش می زنند، نتوانسته اند به وظایف شان که 

فراهم کردن آن آرامش برای قهرمانان است، عمل کنند.
بدون شک راه رسیدن به موفقیت المپیکی ها داشتن آرامش و نداشتن 
دغدغه های اولیه ای مانند امکانات و اردوهاست. با این حال این آرامش را 

چه کساني باید برای ملی پوشان المپیکی به وجود آورند؟!
وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها به عنوان سه متولی 
اصلی ورزش در کشور، دستگاه هایی هس��تند که مسئوالنش از رئیس 
گرفته تا معاون باید تمام تالش خود را برای قهرمانان ورزش کشورمان 
که این روزها برای حضور در المپیک یا کس��ب سهمیه آماده می شوند، 
انجام دهن��د و فضایی را فراه��م کنند که به گفته مع��اون وزیر ورزش، 
المپیکی ها بتوانند با آرامش براي حضور در بزرگ ترین آوردگاه ورزش 

جهان آماده شوند.
با این حال تصویری که از ورزش مي بینیم، نقطه مقابل صحبت های مهدی 
علی نژاد، معاون وزیر ورزش است. تصویري گویا که نشان مي دهد وزارت 
ورزشی ها و سایر متولیان نتوانس��ته اند برای المپیکی ها، حتی شرایط 
حداقلی را فراهم کنند تا ملی پوشان در آرامش��ی که آنها انتظار دارند، 

بتوانند تمرینات شان را برای موفقیت در توکیو پیگیری کنند.
معاون وزیر ورزش از آرامش برای رس��یدن به م��دال المپیک صحبت 
می کند، اما شاید متوجه نیس��ت که المپیکی های همین تیراندازی با 
کسب شش سهمیه، موفق ترین رشته تا امروز در راه بازی های المپیک 
سال آینده بوده اند، ولي با تمام این موفقیت ها حتی از داشتن یک خوابگاه 
با امکانات اولیه که در این س��رمای زمستان اذیت شان نکند هم محروم 
هستند و خرابی سیستم گرمایش��ی اتاق های استراحت ملی پوشان در 
زمان اردو، سبب شده آنها شرایط سختی در اردوهای شان داشته باشند. 
این مشکل پیش پا افتاده جداي از مشکالت بزرگ تر آنها مانند نداشتن 
سالح یا فشنگ های استاندارد برای تمرین یا مسابقه است. پس چگونه 

یک تیرانداز المپیکي باید در آرامش تمرین کند و مهیاي المپیک شود.
ملی پوشان تیراندازی که معاون وزیر ورزش از آنها انتظار مدال المپیک 
دارد، مانند فوتبالی ها که عزیزکرده وزارت ورزش هس��تند، درخواست 
برپایی اردوهای ش��ان را در هتل 5 س��تاره و تاپ ندارند، بلکه آنها تنها 
می خواهند در اتاق های نمور خوابگاه مجموع��ه آزادی، حداقل از نظر 
گرمایشی در این سرمای زمستان مشکلی نداشته باشند. این در حالی 
اس��ت که تجهیز خوابگاه ها و برپایی اردوهای بدون مش��کل از وظایف 
اولیه مسئوالن فدراس��یون تیراندازی و وزارت ورزش است. با این حال 
بی تفاوتی ها سبب شده مشکل پیش پا افتاده اي که باید قبل از اردوها حل 
می شد، تبدیل به خواسته اصلی ملی پوشانی شود که شانس کسب مدال 

المپیک برای کشورمان هستند.
البته از وزارت ورزشی که وزیر آن به گفته رئیس کمیته ملی المپیک، بیشتر 
حواسش به سمت حل مشکالت و حواشی فوتبال است، جز این هم انتظار 
نمی رود که ملی پوشان تیراندازی اش در این شرایط تمرین کنند و بقیه هم 
وضعیت بهتري نداشته باشند، آن هم ملی پوشانی که معاون وزیر ورزش 
فاکتور آرامش را باعث موفقیت شان در المپیک می داند، آن هم فاکتوری 
که وی و سایر مدیرانی که در این رابطه مسئولیت دارند، باید برای به وجود 
آوردن آن تالش کنند، اما به نظر می رسد اپیدمی عوض شدن جای ارباب 
رجوع و مس��ئول در دولت سبب شده وزارت ورزش��ی ها هم مانند بقیه 

دولتمردان چیزی را مطالبه کنند که خودشان مسئولیت آن را دارند!

 اتلتیکو قهرمان نیم فصل شد
 سیمئونه بهترین مربی یک دهه اخیر
عزمروخیبالنکوبرایفتحاللیگا

تیم دوم مادرید با مس��جل کردن قهرمانی نیم فصل خود در اللیگا نشان داد 
عزمش را برای کسب جام جزم کرده است. دیدار عقب افتاده اتلتیکومادرید - 
سویا که مربوط به هفته اول فصل بود اگرچه در برف و یخبندان واندا متروپولیتانو 
به سختی برگزار شد، اما یک سه امتیاز دیگر را به حساب راه راه پوشان واریز کرد 

تا با دو بازی کمتر نسبت به رقیب اصلی قهرمان نیم فصل لقب بگیرند. 
    

روخی بالنکو از همان ابتدا کار را پرقدرت شروع کرد و به نظر می رسد که تیم 
سیمئونه برای کنار زدن تمام رقبا در این فصل، برنامه اي جدی دارد. اتلتیکو 
هنوز دو بازی عقب افتاده دارد؛ این تیم سه شنبه شب در حالی میزبان سویا 
بود که هوای سرد مادرید شرایط را برای شان دشوار کرده بود. منتها تیم دوم 
پایتخت امسال آماده تر از این حرف هاس��ت که آب و هوا بتواند آنها را از پای 
درآورد. پیروزی 2 بر صفر در واقع سیزدهمین برد اتلتیکو در این فصل بود. سوارز 
و هم تیمی هایش با غلبه بر سویا تکلیف نیم فصل اللیگا را روشن کردند. سفید 
و قرمزها با ۱6 بازی و قبل از انجام دیدار هفته نوزدهم )برابر ایبار( 4۱ امتیازی 
شدند تا با توجه به ۳7 امتیازی بودن رئال مادرید نیم فصل را با قهرمانی به پایان 
برسانند. کهکشانی ها نیم فصل را از دست داده اند و تیم زیدان برای آنکه حسرت 

جام به دلش نماند دیگر نباید مقابل حریفان امتیاز از دست بدهد. 
    

لوانته و بیلبائو فعالً دو تیمی هستند که از مواجهه با مدعی اول قهرمانی قسر 
در رفته اند. به رغم اینکه اتلتیکو دو بازی کمتر نسبت به حریفانش دارد، اما 
تمام بازیکنان این تیم برای غلبه بر هر حریفی تمرکز الزم را دارند. 4۱ امتیاز 
اندوخته شده تا اینجای کار حاصل ۱۳ برد، دو تساوی و تنها یک شکست 
بوده است. آمار شش گل خورده حاکی از آن است که صدرنشین خط دفاعی 
مستحکمی دارد و در واقع عنوان بهترین خط دفاع اللیگا متعلق به اتلتیکو 
است. رئال و بارس��ا به ترتیب با ۱5 و ۱7گل خورده در رده های بعدی قرار 
دارند. در خط حمله هم فقط کاتاالن ها بیشتر از تیم سیمئونه گلزنی کرده اند 
)۳7 گل( و دومین خط حمله آتش��ین اللیگا را اتلتیکو با ۳۱  گل زده در 
اختیار دارد. سوارز با 9گل زده در لیگ بهترین گلزن صدرنشین است. فعاًل 
رئال مادرید تنها تیمی است که با زدن دو گل موفق به شکست روخی بالنکو 
شده و باید منتظر ماند و دید این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. البته 

اوئسکا و ویارئال نیز یک امتیاز از تیم اول اللیگا گرفته اند. 
    

کارنامه کاری این فصل دیه گو س��یمئونه یک نقطه تاریک دارد و آن هم 
حذف تیمش از کوپا دل ری است. کورنیا تیم دسته سومی بود که از سوی 
مادریدی ها دست کم گرفته ش��د. در دومین مرحله از جام حذفی اسپانیا 
حریف گمنام از خیال راحت بازیکنان اتلتیکو کمال استفاده را برد و با یک 
گل حذف صدرنشین را رقم زد. حذف از کوپا دل ری رؤیای فتح سه گانه را 
نقش برآب کرد. سرمربی برای از دست رفتن این جام مهم هیچ توجیهی 
نداشت، جز اینکه هواداران را به قهرمانی در اللیگا و اروپا امیدوار نگه دارد. 
سفید و قرمزها در لیگ قهرمانان البته کار سختی در پیش دارند؛ بعد از آنکه 
اتلتیکو توانست پس از بایرن مونیخ به عنوان تیم دوم به یک هشتم نهایی 
صعود کند، حاال چلسی را پیش رو دارد. هرچند که آبی های استمفوردبریج 
وضعیت خوبی در لیگ جزیره ندارند، اما انتظار می رود شاگردان سیمئونه 
اشتباهات کوپا دل ری را تکرار نکنند و حواس شان به بازیکنان لمپارد باشد. 

    
فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال )IFFHS( دیه گو سیمئونه را به 
عنوان بهترین مربی جهان در یک دهه اخیر انتخاب کرد. در این رده بندی 
گواردیوال، کلوپ و مورینیو در رده های بعدی قرار گرفتند. سیمئونه بعد از 
قهرمانی تیمش در نیم فصل ضمن تمجید از عملکرد بازیکنانش در هوای سرد 
و برفی مادرید، موفقیت اتلتیکو را هدف اصلی اش عنوان کرد: »بازیکنانم خیلی 
خوب بازی را فهمیدند. وقتی بازی می کنید دیگر شرایط جوی را فراموش 
خواهید کرد. خیلی به انتخابم به عنوان بهترین مربی یک دهه گذشته فکر 
نمی کنم. تمرکزم روی بهتر شدن تیم و هر روز کار و تمرین است. تغییر بزرگی 
در بازیمان ایجاد کردیم، این یعنی سالمت تیم. بازیکنانی که وارد تیم می شوند 
به ما انرژی فراوانی می دهند. از همان روز اولی که هدایت اتلتیکو را برعهده 
گرفتم، می خواستم تیم را به باالترین جایگاه در اروپا برسانم. چیزی که من را 

بیش از همه به وجد می آورد، رشد و پیشرفت بازیکنان است.«

فوتبالعاشقمیخواهد،نهکاسب
رقابت های انتخاباتی فدراس��یون فوتبال 
داغ شده و آنها که امتحان پس داده اند تمام 
عاشقان این رش��ته را از دور خارج کرده اند. 
رئیس فدراس��یون فوتبال باید منافع ملی 
را به منافع ش��خصی خود ترجیح دهد. ما 
اگر می خواهیم فوتبال ایران پیشرفت کند 
باید این واقعیت ها را درک کنیم. کشورهای 
نزدی��ک خودم��ان را که در فوتبال رش��د 
کرده اند، ببینید؛ رشد کردند چون قوانین 
فوتبال را اجرا کردند. قوانی��ن فوتبال یعنی مدیریت، س��رمایه گذاری و 
برنامه ریزی که با اینها می شود پیش��رفت کرد و استعدادها را پرورش داد. 
در دوره اخیر، فدراسیون مولدی نداشتیم که بازیکن، مربی و مدیر تولید 
کند. فوتبال عاشق می خواهد، نه کاسب. کفاشیان و تاج، عاشقان فوتبال 
را به هر نحوی که بود از صحنه خارج کردند و چون در این فوتبال شهرت و 
پول وجود دارد، کاسب ها سرازیر شدند. کاسب ها باید در مکان های خاصی 
کاسبی کنند، اما به فوتبال آمدند. حذف این افراد، یعنی حذف حافظه تاریخ 
فوتبال ما. مردم باید بدانند که بر سر فوتبال ایران چه آمده است. آنها )تاج و 
کفاشیان( افراد پاکدستی را از فوتبال دور کردند که اگر بودند، آن قراردادها 
را امضا نمی کردند. همین کارها آنقدر به ما زیان زده که بخش زیادی از آن 
زیان مادی بوده است. االن باید پول زیادی به ویلموتسی بدهیم که در کشور 
خودش تعویض می شود و هدایت تیم ملی شان را به یک اسپانیایی می دهند. 
آن هشت نفر که قرارداد ویلموتس را امضا کردند االن کجا هستند. باید فردی 
به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شود که شجاع باشد و به خواسته 
مدیران باالدستی تن ندهد و استقالل خود را حفظ کند. او نماد فوتبال ایران 
است و اگر بی شخصیت باشد، فوتبال ایران را بی شخصیت می کند. کسانی 
که رأی می دهند نباید اجازه بدهند یک فرد بی ش��خصیت روی صندلی 
ریاست بنشیند. اگر به خاطر توصیه به یک فرد ناکارآمد رأی بدهند، به مردم 
جفا کرده اند. در دوره اول کفاشیان، او تنها فردی بود که کاندیدا بود و انتخاب 
شد، اما در دوره های بعد کاندیداهای دیگري هم بودند. در این مدت همواره 
شکلی از انتصاب به چشم می خورد، نه اینکه انتخابی صورت بگیرد و بعد هم 
که آقای کفاشیان سکان فدراسیون را به دوست خودش یعنی مهدی تاج 
داد. در حالی که در فدراسیون مهدی تاج، کارلوس کی روش رئیس بود و تاج 

کارمند اجرایي دستورات کی روش.

کارکهندارمحداقلکشتيبگیرم!

آمادگيجودوکارانپارالمپیکيبرايتوکیو
فره��اد معابي،        بازتاب
مرب��ی تیم ملی 
جودوی نابینایان و کم بینایان پس از برگزاری 
دومین اردوی آمادگی تیم در کیش به ایس��نا 
گفت: »سعی داریم عقب ماندگی تمرینات یک 
سال گذش��ته را جبران کنیم. در اولین اردوی 
آمادگی در کیش شرایط جودوکاران بعد از یک 
س��ال دوری از تمرین��ات، آن طور ک��ه انتظار 
می رفت از نظر آمادگی بدنی زیاد راضی کننده 
نبود، اما در دومین اردو که از روز گذشته آغاز 

شده و تا ششم بهمن ماه ادامه دارد، جودوکاران 
با آمادگی بهتری در اردو حاضر شدند و روند آنها 
رو به رشد اس��ت. اردو هایمان را بدون وقفه تا 
اعزام تیم به توکیو ادام��ه مي دهیم. البته برای 
اینکه جودوکاران در شرایط مسابقه قرار بگیرند 
نیاز به حض��ور در چند تورنمن��ت برون مرزی 
داریم که برای برنامه ریزی در این زمینه منتظر 
ارائه برنامه مس��ابقات از س��وی فدراسیون 
جهانی هستیم تا ببینیم شرایط شرکت در 

کدام تورنمنت برایمان فراهم است.«

دور رفت رقابت ه��اي لیگ برتر 
فريدون حسن
     بسکتبال

بسکتبال با قدرت نمایي دو تیم 
مهرام و شهرداري گرگان در دو 
گروه مسابقات به پایان رسید. این دو تیم در پایان دور رفت بدون 
شکست صدرنشین گروه هاي خود شدند و به نظر مي رسد باید آنها 
را مدعیان اصلي قهرماني خواند. حساس ترین مسابقات دور رفت 
در روز پایاني دو مسابقه شهرداري گرگان و پاالیش نفت آبادان از 
گروه اول و دیدار مهرام با شیمیدر از گروه دوم بود. آباداني ها قبل از 
بازي سه شنبه یک شکس��ت را تجربه کرده بودند و با شکست در 
آخرین بازي مقابل شهرداري گرگان عمالً صدر جدول گروه »الف« 
را به صورت کامل در اختیار گرگاني ها قرار دادند تا این تیم با گرفتن 
روحیه آماده دور برگشت مسابقات شود. شهرداري گرگان در این 
دیدار 87 بر 78 مقابل نفت پیروز شد. در گروه »ب« کار سخت تر 
بود. مهرام و شیمیدر بدون باخت رو در روي هم قرار گرفتند و این 
مهرام بود که ب��ا برتري 82 بر 66 نش��ان داد ک��ه مدعي اصلي و 

دست نیافتني این گروه است. با این حال شیمیدر مطمئناً در دور 
برگش��ت حرف هاي زیادي براي گفتن خواهد داش��ت. در سایر 
بازي ها از گروه »الف«، شورا و شهرداري قزوین 6۱ بر 72 مغلوب 
اکسون شد. مس رفسنجان 80 بر 65 خانه بسکتبال خوزستان را 
برد و آویژه صنعت مشهد هم 95 بر 78 رعد پدافند را شکست داد. 
در گروه »ب«  هم آینده س��ازان با نتیجه 70 بر 69 مغلوب نیروي 
زمیني شد. جوانان 55 بر 6۳ به ذوب آهن باخت و مس کرمان نیز 
70 بر 5۱ شهرداري بندرعباس را برد. نکته جالب رقابت هاي این 
گروه کسب نخستین برد نیروی زمینی بود. این پیروزي باعث شد 
در مجموع تیم هاي حاضر در دو گروه آینده س��ازان از گروه دوم و 
خانه بسکتبال خوزستان از گروه اول دو تیمي باشند که بدون کسب 
پیروزي به کارشان در دور رفت مسابقات پایان دادند. هرچند که 
هنوز فرصت دور برگشت باقي مانده، اما با توجه به شرایط دو تیم و 
بازي هایي که از آنها دیده شده، بعید به نظر مي رسد که اتفاق خاصي 

حتي در شروع دور برگشت براي آنها رخ دهد.

پایان دور رفت لیگ برتر بسکتبال

قدرتنمایيمهراموشهرداريگرگان

اوضاع شان روز به روز بدتر مي شود؛ منظورمان مدال آوران و قهرمانان 
حامد قهرماني

      چهره
ورزش کش��ور هس��تند. همان ها که تا نزدیک المپیک و مسابقات 
بین المللي مي شویم آقایان مسئول یادشان مي افتند و از رسیدگي به 
وضعیت شان مي گویند. همان ها که مدت هاست قرار اس��ت طبق قانون استخدام شوند، ولي هیچ 
ارگاني براي استخدام پیدا نمي کنند. جالب اینکه اگر تا دیروز مي گفتند نهاد ها و اداره  ها توجهي به 
دس��تورالعمل اس��تخدام نمي کنند حاال ع��زت اهلل اکبری، 
کش��تي گیر مازندراني و ملي پوش سابق کشورمان مدعي 
است که با وجود موافقت حس��ن رنگرز، مدیرکل ورزش 
مازندران، شخصي در وزارت ورزش امضاي نهایي را پاي 
درخواس��تش نمي زند! اکبري که سال گذشته از کشتي 
خداحافظي کرده بود حاال به تسنیم گفته که از بیکاري 
دوباره تصمیم به پوش��یدن دوبنده و بازگشت به کشتي 
گرفته است: »پنج سال است که پیگیر بحث کارم هستم، اما 
اتفاقی نیفتاده است. می گویند چون حسابداری 
خوانده ام، نمی توانم در اداره کل استخدام 
شوم و این در حالی است که فوق دیپلم 
حسابداری و لیسانس مدیریت بازرگانی 
دارم. به رنگرز گفتم یعنی همه افرادی 
ک��ه در اداره کل هس��تند، دکت��را و 
فوق لیس��انس تربیت بدنی دارند، یعنی 
مدال جهانی هیچ ارزش��ی ندارد. من اگر 
دکتر بودم که دیگر کشتی گیر نمی شدم. 
می خواهم دوباره کشتی بگیرم، کار که ندارم، 

الاقل کشتی بگیرم.«

امير حاج رضايی 

کارشناس فوتبال

نبردداغتهجدولیهایلیگبرتر
رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه با انجام سه بازی پیگیری 
می شود. در دیدارهاي روز جمعه سپاهان میزبان پیکان است. شاگردان محرم 
نویدکیا که پس از دو برد متوالی در سه بازي اخیرشان سه مساوی داشته اند، با 
۱6 امتیاز در رده سوم قرار دارند و برای اینکه همچنان در جمع مدعیان بمانند به 
سه امتیاز این بازی خانگی احتیاج دارند. البته آنها کار سختی مقابل تیم متحول 
شده پیکان دارند که با مهدی تارتار در سه بازی گذشته یک مساوی و دو برد 
داشته و پیش از بازی روز جمعه با وجود امتیاز مشابه با سپاهان به دلیل تفاضل 
گل کمتر در رده پنجم ایستاده است. در دیگر بازی روز جمعه، سایپا و ذوب آهن 
به مصاف هم می روند. دو تیمی که به ترتیب در رده های سیزدهم و پانزدهم 
جدول قرار گرفته اند و نبردشان می تواند با توجه به قرار گرفتن این دو تیم در 
ته جدول و تالش آنها برای رسیدن به رده های باالتر دیدنی باشد. آلومینیوم 
اراک هم در این شهر میزبان گل گهر سیرجان است. آلومینیوم رده دوازدهمی 
سه هفته اي مي شود که پیروز نشده، در مقابل گل گهر که تیم شگفتی ساز لیگ 

بیستم بود، روند نزولی در بازی های اخیر داشته است.
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