
در حالي تيم ملي 
سعيد احمديان

    گزارش
فوتبال كشورمان 
شهريورماه در دو 
بازي دوستانه برابر سوريه و ازبكستان به ميدان 
مي رود كه اي�ن دو تيم از حريفان هميش�گي 
كش�ورمان در بازي ه�اي تداركات�ي بوده اند. 
تعطيلي بازي هاي ملي و اردوها س��بب نش��ده 
س��رمربي كروات تيم ملي فوتبال دس��ت روي 
دست بگذارد و مثل سرمربي قبلي يعني مارك 
ويلموت��س پاي��ش را در ايران نگ��ذارد. اگر اين 
روزها مي خواهيد بدانيد دراگان اسكوچيچ چه 
كار مي كند، مي توانيد س��ري به كمپ تيم های 
ملي در مجموعه ورزشی آزادی تهران بزنيد، او 
در دفتر كارش در مجموع��ه »پک« برنامه هاي 
آينده تيم ملي را با دس��تياران خارجي اش مرور 
مي كند. روزهايي هم كه ليگ برگزار مي ش��ود، 
شال و كاله مي كند و يكي از بازي هاي ليگ را در 
تهران از نزديک تماشا مي كند تا در كنار تماشاي 
ويدئويي ساير بازي ها كه به صورت دي وي دي 
در اختيارش قرار مي گيرد، ليست بازيكناني كه 
مي توانند در دايره انتخاب هايش قرار مي گيرند 

را يادداشت كند. 
آن طور كه به صورت غيررسمي اعالم شده قرار 
است مهر و آبان امسال چهار بازي باقي مانده تيم 
ملي در مرحله اول انتخابي ج��ام جهاني برگزار 
شود و اين فاصله كوتاه سبب شده تا اسكوچيچ كه 
هنوز برخي نسبت به نشستن او روي نيمكت ايران 
انتقاد دارند، براي اينكه حرف منتقدانش به كرسي 
ننشيند، تمام تمركزش را روي موفقيت تيم ملي 
در بازي هاي حساس باقي مانده گذاشته است، به 
خصوص كه با توجه به دو باخت كشورمان مقابل 

بحرين و عراق، كارمان براي صعود به جام جهاني 
قطر از همين ابتدا س��خت شده است و سرمربي 
كروات در شروع كارش در تيم ملي ايران، امتحان 

دشواري پيش رو دارد. 
در اين راستا عالوه بر برنامه ريزي براي اردوهاي 
تي��م مل��ي ك��ه از ش��هريورماه آغاز مي ش��ود، 
اسكوچيچ به فدراسيون فوتبال تأكيد كرده كه 
دی «هاي سپتامپر يا همان شهريور بايد  در »فيفا   
دو بازي تداركاتي براي تي��م ملي در نظر گرفته 
ش��ود تا او قبل از بازي هاي مهمي كه تيم ملي 
فوتبال پيش رو دارد، بتواند شاگردانش را محک 
بزند و بهترين تركيب را در مسابقات باقي مانده 
در مرحله انتخابي جام جهاني قطر در مهر و آبان 

به ميدان بفرستد. 
   بي خيال بازي دوستانه

در حالي اين روزها مسئوالن فدراسيون فوتبال 
با توجه به درخواست اس��كوچيچ براي انجام دو 
بازي تداركات��ي در آخرين ماه تابس��تان تالش 
مي كنند كه تيم ملي در س��ال گذش��ته يكي از 
بدترين سال هايش را در زمينه مسابقه دوستانه 
تجربه كرد و چندين »فيفا دي« كه مي توانست 
به محک خ��وردن تيم آن روزه��اي ويلموتس 
كمک كن��د، با توجه به مش��كالت مال��ي و دير 
جنبيدن فدراس��يون فوتبال از دست رفت. تيم 
ملي فوتبال كشورمان سال گذشته تنها دو بازي 
دوستانه در فيفا دي ژوئن 2019 يا همان خرداد 
ماه برگزار كرد و فرصت بازي هاي دوس��تانه در 
ماه هاي فروردين، شهريور و آبان از دست رفت. 

آخري��ن بازي هاي دوس��تانه تيم مل��ي فوتبال 
كشورمان به خرداد سال گذش��ته برمي گردد؛ 
روزهايي كه مارك ويلموتس به تازگي به عنوان 

سرمربي جديد تيم ملي فوتبال پاي قراردادش 
را با اي��ران امضا كرده ب��ود و در روزه��اي 16 و 
21خرداد تيم ملي كشورمان در دو بازي دوستانه 
برابر س��وريه در تهران و كره در سئول به ميدان 
رفت. تيم كشورمان مقابل سوريه 5 بر صفر پيروز 
شد و برابر كره جنوبي به تساوي يک- يک رسيد. 
بازي با كره آخرين بازي دوستانه تيم ملي فوتبال 
تا امروز است و بيش از يک سال است كه تيم ملي 

كشورمان بازي تداركاتي نداشته است. 
   طلسم شكني با ازبك ها و سوري ها

با توجه به از دس��ت رفتن فيفا دي هاي متوالي 
در سال گذشته، فدراس��يون فوتبال عزمش را 
جزم كرده بود كه فيفا  دي هاي تيم ملي در سال 
جاري خال��ي نماند، به همين خاط��ر پس از دو 
شكست تيم ملي برابر بحرين و عراق در انتخابي 
جام جهاني، رايزني ها براي ت��دارك قوي براي 
بازي هاي دور برگشت مرحله اول انتخابي جام 
جهاني آغاز شد و دي ماه س��ال گذشته بود كه 
اعالم شد تيم ملي فوتبال كش��ورمان در اولين 
بازي تداركاتي در سال 99 در خرداد ماه در تهران 
به مصاف عمان با هدايت برانك��و مي رود، با اين 
حال شيوع بيماري كرونا سبب شد تا با تعطيلي 
فوتبال باشگاهي و ملي در سراسر دنيا، عالوه بر 
لغو چهار بازي ايران در انتخابي جام جهاني، بازي 
دوستانه تيم كشورمان مقابل عمان در خردادماه 
امسال هم لغو شود و فدراسيون فوتبال دو كشور 
براي برگزاري بازي در يک تاريخ جديد در سال 
جاري پس از كاهش ش��يوع كرونا هم به توافق 
نرسيدند تا همچنان طلسم بازي هاي دوستانه 

تيم ملی كشورمان پابرجا بماند. 
با وج��ود لغو ب��ازي با عم��ان، در روزه��اي اخير 

فدراسيون فوتبال خبرهاي خوشي درباره بازي هاي 
دوس��تانه براي دراگان اس��كوچيچ داشته است. 
روز سه شنبه بود كه فدراسيون فوتبال به صورت 
رس��مي اعالم كرد تيم ملي فوتبال كشورمان در 
تاريخ 17شهريور در تاشكند به مصاف ازبكستان 
مي رود. همچنين فدراس��يون فوتب��ال در حال 
مذاكره با چند كش��ور ديگر جهت برگزاري يک 
ديدار ديگر در تاريخ 1۳ش��هريور است. در حالي 
هنوز حريف دوم تيم كشورمان نهايي نشده است 
كه از سوريه به عنوان حريف تداركاتي شاگردان 
اسكوچيچ در 1۳شهريور و اولين فيفا دي 2020 

نام برده مي شود. 
   مصاف دوستانه با حريفان آشنا

در حالي تيم ملي كش��ورمان ش��هريور امسال 
در اولين بازي هاي تداركاتي در س��ال 99 برابر 
ازبكستان و همچنين به احتمال قوي برابر سوريه 
به ميدان مي رود كه تيم كشورمان در سال هاي 
اخير برابر اين دو تيم، بازي هاي دوستانه متعددي 
را برگزار كرده است و به نوعي سوري ها و ازبک ها 
حريفان هميشگي بازي هاي تداركاتي تيم ملي 
فوتبال كش��ورمان به حس��اب مي آيند. آخرين 
رويارويي ايران و ازبكس��تان در بازي دوستانه به 
20شهريور97 برمي گردد كه تيم كشورمان در 
راستاي آماده سازي براي جام ملت هاي2019، 
برابر ازبكس��تان در تاش��كند به مي��دان رفت و 
ش��اگردان كارلوس كي روش ب��ا تک گل مهدي 
ترابي به برتري رسيدند. از آخرين بازي دوستانه 
با سوريه هم زمان زيادي نمي گذرد و همان طور 
كه اشاره شد تيم ملي فوتبال كشورمان 16خرداد 
98 برابر اين تيم قرار گرفت و با پنج گل حريفش 

را شكست داد. 
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فريدون حسن

 يادبودهاي شهيد رضايي مجد 
در موزه ملي ورزش 

ديروز كميته ملي المپيک و موزه ملي ورزش ميهمانان ويژه اي داشت. 
خانواده شهيد مهدي رضايي مجد كاپيتان سابق تيم جوانان ايران آمده 
بودند تا مدال ها،  لوازم ورزشي،  جام و يادبودهاي اين شهيد گرانقدر را به 
موزه ورزش تحويل دهند. صالحي اميري رئيس كميته ملي المپيک با 
تقدير از خانواده اين شهيد گفت: » اين شهيد بزرگوار با اينكه مي توانست 
با حضور خود در تيم هاي فوتبال به افتخارات ورزشي خود اضافه كند 
اما با حضور در جبهه هاي حق عليه باطل از خاك و سرزمين خود دفاع 
و افتخارت خود را با كسب مدال باارزش شهادت تكميل كرد.« حاجيه 
خانم زهرا حاج علي  اكبري مادر گرانقدر ش��هيد هم گفت: »به داشتن 
چنين فرزندي افتخار مي كن��م. چندين بار بعد از رفتن به مس��ابقات 
بين المللي با تيم ملي جوانان به جبهه اعزام شد و در آخرين بار به منطقه 

شلمچه اعزام شد و در تاريخ دهم اسفند سال 65 به شهادت رسيد.«

 درباره آينده ليگ 
بايد هوشمندانه تصميم گرفت

در تصميم براي برگزاري ليگ بايد خيلي 
هوش��مندانه عمل كني��م چراكه خداي 
نكرده اگر اتفاقي بيفتد، قطعاً كسي خود 
را نمي بخشد. در تهران و ديگر استان ها 
كرونا اوج گرفته اس��ت و اين مسئله بايد 
در نظر گرفته شود. با هماهنگي با ستاد 
كرونا در ورزش بايد يک تصميم درست 
گرفته ش��ود. در اين خصوص بايد خيلي 
هوشمندانه عمل كنيم تا از بروز هرگونه 
اتفاق تلخ پيشگيري شود. مدتي پيش در كانون مربيان فوتبال ايران 
اطالعيه اي در خصوص تعطيلي ليگ صادر ش��د و خيلي از فوتبالي ها 
و افراد منتسب به باش��گاه ها به اين اطالعيه واكنش نش��ان دادند اما 
پيش بيني كانون درس��ت بود. همه گفتند ديگر كرونا تمام شده است 
اما ديديد كه دوباره اين ويروس فراگير ش��د، مثاًل در كردس��تان ابتدا 
شرايط خوب بود و سپس به اوج رس��يد و در خوزستان هم به همين 
صورت اتفاق افتاد. در حال حاضر دو هفته اي است كه كرونا در تهران 
هم اوج گرفته است و كسي اين مس��ئله را پيش بيني نمي كرد. باز هم 
ممكن است اين ويروس اوج بگيرد و مديران باشگاه ها بايد يک جلسه 
برگزار كنند و درباره اين مسئله تصميم درستي گرفته شود. اميدواريم 
با مشورت و برگزاري جلسه اي مشترك تصميم درستي گرفته شود، 
ضمن اينكه افت سطح كيفي بازي ها و باال رفتن تعداد مصدومان نيز 
قابل كتمان نيست. در سال هايي كه مش��كلي مثل كرونا نداشتيم در 
ابتداي ليگ و بعد از شروع دوباره دچار افت كيفيت مي شديم و هميشه 
كار با مشكالتي همراه بوده است. با تغيير و تحول هايي كه در تيم ها به 
وجود آمده و دوري حدوداً 90روزه بازيكنان از شرايط مسابقه، رقابت ها 
با افت مواجه مي شود اما آن چيزي كه ناراحت كننده است مصدوميت 

بازيكنان است كه بين آنها بازيكنان تيم ملي هم مي توانند باشند.

بيژن ذوالفقارنسب

 كارشناس فوتبال

اواخر خردادماه 
شميم رضوان
      بسکتبال

بود كه فدراسيون 
بسكتبال به اين 
جمع بندي رسيد كه رقابت هاي فصل جديد را از 
ش��هريور ماه آغاز كند و خبر از آغ��از تمرينات 
تيم هاي باشگاهي از تيرماه داد. اين تصميم البته 
بي ارتباط با حضور تيم ملي بسكتبال در مسابقات 
المپيک س��ال آينده نبود و در واقع فدراسيون 
بسكتبال قصد داش��ت فصل جديد را زودتر به 
پايان برس��اند و به همين دليل ه��م تصميم به 
برگزاري مسابقات از اول شهريور ماه گرفته بود؛ 
تصميمي ك��ه البته پرواض��ح بود ب��ا توجه به 
نيمه كاره ماندن لي��گ فصل قبل و عدم معرفي 
قهرمان بدون حاشيه نخواهد بود چراكه معرفي 
نكردن قهرمان فصل قبل جنجال هاي زيادي را 
به دنبال داشت، خصوصاً از سوي گرگاني ها كه 
به عنوان صدرنش��ين لي��گ بر اين ب��اور بودند 
فدراسيون بايد آنها را قهرمان اعالم كند اما زير 
بار نرفتن فدراس��يون باعث شد تا همان زمان و 
قبل از مشخص شدن زمان برگزاري ليگ جديد، 
گرگاني ها تصميم به حضور نيافتن در ليگ برتر 
بگيرند و شهردار گرگان صراحتاً بگويد: تا تكليف 
تيم بسكتبال شهرداري گرگان مشخص نشود تا 
زمان حضور اين فدراسيون در ليگ برتر شركت 

نخواهيم كرد. 
حاال بعد از گذش��ت چند ماه فدراسيون خبر از 
برگزاري ليگ جديد از اول شهريور ماه مي دهد و 
14تيم براي حضور در اين رقابت ها اعالم آمادگي 
كرده اند كه نه خبري از پتروش��يمي است و نه 
شهرداري گرگان. در خصوص پتروشيمي البته 
هر ساله مش��كالتي با توجه به تغيير مديريت و 
تصميم گيري جديد براي حض��ور در ليگ برتر 
به وجود مي آيد و امس��ال هم از گوش��ه و كنار 
شنيده مي شود كه عالقه اي به تيم داري ندارند اما 

گرگاني گويا به واسطه نارضايتي از تصميم گيري 
فدراس��يون در خصوص نيمه كاره ماندن ليگ 
بدون معرفي قهرمان اس��ت كه س��ر و كله شان 
براي حضور در ليگ جديد پيدا نش��ده! هر چند 
شنيده ها حاكي از آن است كه باشگاه شهرداري 
گرگان از فدراسيون تضمين خواسته تا حقش 
مثل امسال پايمال نشود و در غير اين صورت قطعاً 
در ليگ حاضر نمي شود. با وجود اين، سرپرست 
دبير فدراسيون بسكتبال مي گويد كه طباطبايي 
جلسه خوبي با مسئوالن باشگاه گرگان داشت و 
تصميم فدراسيون را مقتدرانه اعالم  كرده است: 
»ما هم اميدواريم اين  مسائلي كه براي هواداران 
و مجموعه گرگان  پيش آمده حل شود تا باز هم 
ش��اهد حضور اين تيم در ليگ باشيم.« شبنم 
كالهي همچنين در خصوص ش��ايعاتي كه در 
مورد عدم تيم داري پتروشيمي در فصل جديد 
مطرح مي شود نيز تأكيد مي كند كه اين باشگاه 
رسماً از ليگ كناره گيري نكرده است: »تاكنون 
درخواست رس��مي از سوي مس��ئوالن باشگاه 
پتروشيمي دريافت نكرده  و خبر قطعي هم مبني 
بر اينكه نمي خواهند در ليگ باشند، نشنيده ايم. با 
توجه به اين صحبت ها چيزي نيست كه با قطعيت 
اعالم كنيم، ضمن اينكه فدراس��يون هميشه از 
حضور تيم هاي پرقدرتي چون پتروشيمي بندر 

ماهشهر در ليگ استقبال مي كند.«

مدافع عنوان قهرماني، اسير بي پولي و حاشيه

وقتي يحيي هم حرف از رفتن مي زند
تدارك آغاز ليگ بسكتبال در غياب مدعيان

نه از پتروشيمي خبري است نه از گرگاني ها
پرون��ده هفته 

دنيا حيدري
   چهره

بيست و هشتم 
رقابت هاي ليگ 
جمعه شب با برگزاري دو ديدار باز مي شود كه طي 
آن پرسپوليس ساعت20:15 در تبريز به مصاف 
ماشين سازي مي رود و شاهين بوشهر ساعت21 

در ديداري خانگي از ذوب آهن پذيرايي مي كند.
شاگردان يحيي با توجه به تساوي هفته گذشته 
سپاهان شرايطي به مراتب بهتر از قبل دارند و حاال 
با 12امتياز بيشتر از تيم دوم جدول به سمت جام 
چهارم مي تازند، اي��ن را مي توان در نتيجه گيري 
سرخپوشان بعد از شروع مجدد ليگ نيز به خوبي 
ديد. در واقع پرسپوليس تنها تيمي بوده كه طي دو 
هفته گذشته اسير حاشيه هاي كرونايي نشده و به 
جمع آوري امتيازها براي باال بردن جام مش��غول 
بوده است اما اين بدان معنا نيست كه سرخپوشان 

پايتخت بي هيچ حاشيه اي به دنبال چهارمين 
قهرماني پي درپي هستند. اگر چه كرونا 
نتوانسته تأثيري منفي روي عملكرد 
اين تيم داشته باشد اما حاشيه هايي 
چون مسائل مالي و همچنين اختالف 
نظرها بين اعضاي هيئ��ت مديره و 

معرفي نش��دن هيئ��ت مديره 
جديد باعث شده تا حاال 

ص��داي يحيي هم 
دربيايد و زمزمه هاي 
جدايي س��رمربي 
جوان سرخپوشان 
در آس��تانه قهرماني 
بر س��ر زبان ها بيفتد.  

پرسپوليس درست در 
روزهاي حساس��ي كه 

فاصله چنداني تا كس��ب 
چهارمين قهرماني پياپي 

ندارد و مي تواند با پيروزي مقابل ماشين س��ازي 
جايگاه را بيش از پيش مستحكم تر كند، با مسائلي 
درگير شده كه مي تواند ضربه هايي جبران ناپذير 
در پي داشته باشد.  يحيي در حالي بايد شاگردانش 
را مهياي مصاف با تيمي از ميانه هاي جدول كند 
كه طي روزهاي گذش��ته تمام تمركزش را روي 
جلب رضايت بازيكنان تيم و مج��اب كردن آنها 
براي اعتصاب نكردن گذاش��ته است، حال آنكه 
خودش نيز از اوضاع دل خوش��ي ندارد و صراحتاً 
مي گويد با اين شرايط ديگر نبايد روي او حسابي 
كرد و حاض��ر به ادامه دادن نيس��ت. با وجود اين 
اما سرمربي سرخپوش��ان مي داند كه نبايد اجازه 
دهد اين مش��كالت تيمش را درون مس��تطيل 
سبز به خود مش��غول كند كه در غير اين صورت 
هر چه پرس��پوليس تا به امروز رشته كرده، پنبه 
مي شود، خصوصاً كه پرسپوليس در تبريز و برابر 
ماشين سازي كار چندان س��اده اي هم ندارد. 
درس��ت اس��ت كه اين تيم هشت هفته 
رنگ برد ندي��ده و آخرين پيروزي اش 
به هفته شانزدهم و بازي برابر استقالل 
برمي گ��ردد ام��ا اي��ن تي��م در طول 
رقابت هاي اين فص��ل، تيم هاي مدعي 
ليگ را به دردسر انداخته و در آزادي نيز 
اجازه نداده تا پرسپوليس بيش از يک 
امتياز به دست آورد و حاال انگيزه هاي 
زيادي برابر مدافع عنوان قهرماني 
دارد؛ انگيزه هايي ك��ه مي تواند 
ش��اگردان يحي��ي را كه اين 
روزها اسير حاشيه شده اند 
به دردس��ر بيندازد، اگر 
ج��وان  س��رمربي 
سرخپوشان فكري براي 
حفظ روحيه شاگردانش 

در تبريز نكند.

همون هميشگي!
نگاهي به قطعي شدن بازي هاي دوستانه تيم ملي فوتبال برابر سوريه و ازبكستان در شهريورماه

تمرينات تنها بانوي پاراقايقراني آغاز مي شود
مس��عود مهدوي نيا، س��رمربي تيم ملي قايقراني معل��والن گفت: با 
هماهنگي ص��ورت گرفته با سرپرس��ت دبي��ر اجراي��ي كميته ملي 
پارالمپيک، شهال بهروزي راد تنها قايقران پارالمپيكي تمرينات خود 
را به صورت انفرادي از روز شنبه 21تير در درياچه آزادي آغاز مي كند. 
از آنجا كه بهروزي راد در درياچه آزادي اس��تقرار پي��دا نمي كند، قرار 
است با هماهنگي خانواده اش مكان مناسبي را با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در تهران فراهم كند و بخشي از هزينه هاي اردوي غيرمتمركز 
او توسط كميته ملي پارالمپيک پرداخت خواهد شد. ساير قايقرانان نيز 
در درياچه آزادي حضور دارند و تمرينات خود را پيگيري مي كنند، اما 

هزينه خوابگاه و تغذيه بر عهده خود ملي پوشان است.«

وام گرفتم تا دوچرخه بخرم 
مهدي محمدي تنها دوچرخه سوار پارالمپيكي ايران براي تهيه دوچرخه 
مدرن جهت ش��ركت در مس��ابقات مجبور ش��د از بانک وام بگيرد. وي 
مي گويد: »چون دوچرخه ام قديمي و براي هش��ت سال پيش بود، ديگر 
جوابگوي تمرينات نبود و مجبور بودم دوچرخه استاندارد و مدرن در رشته 
تايم تريل انفرادي داشته باشم، به همين خاطر مجبور شدم 80ميليون از 
بانک وام بگيرم و مقداري هم پول از بازي هاي پارآس��يايي جاكارتا برايم 
مانده بود كه توانستم يک دوچرخه به مبلغ 200ميليون تومان تهيه كنم. 
دوچرخه سواران حرفه اي هر س��ال دوچرخه خود را تعويض مي كنند تا 
مشكلي براي حضور در مسابقات نداشته باشند اما من هفت سال است كه 
با يک دوچرخه هم تمرين و هم در مسابقات شركت مي كنم و بارها به خاطر 

اين مسئله دچار پارگي آشيل پا شده ام.«

بن اسپرات – گل

مذاكره يا سفر خارجي با پول بيت المال؟
سال هاست شاهد هدررفت پول بيت المال توسط باشگاه هاي وابسته 
به دولت در دادگاه هاي بين المللي هستيم. سال هاست شاهديم چگونه 
پول مردم توسط چند باشگاه به خصوص با سوءمديريت حاكم بر آنها 
خرج پرونده هاي شكايت خارجي ها از اين باشگاه ها مي شود. تا اينجاي 
كار را بايد به حساب نداشتن تدبير و برنامه در عقد قرارداد و ناآشنايي 
اين آقايان با قوانين بين المللي نوشت اما وقتي كار به شكايت مجدد و 

درخواست تجديدنظر مي رسد، اوضاع كاماًل متفاوت مي شود. 
تقريباً در تمامي پرونده هاي شكايت خارجي، فوتبال ايران در رده هاي 
ملي و باشگاهي بازنده بوده كه خب علت آن بيان شد ولي جاي سؤال 
است كه چگونه وقتي مي دانيم هيچ دليل و مدركي براي برنده شدن 
نداريم، كار را به دادگاهي ديگر مي كشانيم؟ چگونه است كه هميشه بعد 
از محكوم شدن پاي دادگاه CAS به ميان مي آيد تا هزينه گزافي ديگر 
از بيت المال خرج شود و ما با همان احكام مجازات قبلي روبه رو شويم؟
همه خوب مي دانيم كه تمام هزينه هاي برپايي دادگاه CAS بر عهده 
طرف متقاضي است، يعني اينكه تمام هزينه طرف مقابل، قضات دادگاه 
و... را متقاضي بايد پرداخت كند كه در تمامي دادگاه هاي برگزار شده 
چند سال اخير اين متقاضي فوتبال ايران بوده است و تمامي دادگاه ها 
را هم باخته، اما چرا اين پول هزينه مي شود؟ پولي كه جدا از هزينه هاي 
دادگاه شامل هزينه مسافرت آقايان مدير به اروپا و خوشگذراني هاي 

آنها به حساب ملت و به اسم پيگيري هاي حقوقي انجام مي شود. 
اين روزها دوباره بحث چند پرونده ش��كايت خارجي ها از دو باش��گاه 
هميشه بدهكار فوتبال ايران داغ شده است؛ بحثي هر چند تكراري كه 
خوب مي دانيم حاصلي جز برداشت هاي چندين ميلياردي از بيت المال 
براي جبران سوءمديريت حاكم بر اين دو باش��گاه طي دهه هاي اخير 
را ندارد، ام��ا نكته جالب توجه در دور جديد اي��ن جريان اصرار عجيب 
مديران تازه اين باشگاه ها براي سفر به اروپا و مذاكره رودر رو با طرف هاي 
دعواست، مثل اصرار سعادتمند برای مذاكره با استراماچونی. گويي قرار 
اس��ت اتفاق خاصي رخ دهد يا اينكه اين آقايان برخالف اسالفشان در 
مديريت از توانايي بااليي براي متقاعد كردن طلبكاران و در نتيجه تغيير 

روند پرونده به سود فوتبال ايران برخوردارند. 
ناگفته پيداست كه دوباره و چند باره قرار است هزينه هنگفت ديگري از 
بيت المال برداشته شود و به هدر برود؛ هزينه اي كه در نهايت هم هيچ 
آورده اي براي فوتبال كشور نخواهد داشت. پرواضح است كه اگر قرار بر 
مذاكره درست بود بايد همان زمان انجام مي شد و كار به شكايت هاي 
امروز كشيده نمي شد. روشن است كه طرف هاي خارجي مان را اينقدر 
معطل كرده ايم كه كار به اينجا رس��يده و آنها اگ��ر قرار به رضايت هم 
داشتند، حاال ديگر پشيمان شده اند، پس مديران امروز باشگاه ها چه 
فكري كرده اند كه با س��ر و صداي زياد و هزار ادعا از حاال چمدان سفر 

بسته اند و به قول خودشان مي خواهند بروند مذاكره كنند. 
حافظه تاريخي م��ردم ايران لبري��ز از اين مذاكرات اس��ت! مذاكراتي 
كه هيچ گاه ثمري براي ما نداش��ته و حتماً به هدررفت مبالغ كالني از 
بيت المال منجر شده است. حاال هم عده اي تازه آمده قصد سفر بيهوده 
كرده اند، البته اين بيهودگي فقط براي فوتبال و مردم است واال آقايان 
بدون اينكه دست در جيب كنند، سفرش��ان را مي روند و عكس شان را 
مي گيرند؛ سفري كه هيچ عايدي براي كشور و فوتبال ندارد اما تا دلتان 

بخواهد به مسافرانش خوش مي گذرد. 
از قديم گفته اند كه »از كوزه همان برون تراود كه در اوست«، داستان 
فوتبال و مديرانش هم از اين ضرب المثل جدا نيست، از فوتبال فاسد 
ايران جز اين نيز انتظار نمي رود. فقط بايد اميدوار بود كه نگاهي تيزبين 
پيدا شود براي ريشه كن شدن اين همه سوءمديريت و فساد؛ نگاهي كه 

اين همه حيف و ميل بيت المال را ببيند و جلوي آن را بگيرد. 

كام بك رؤيايي روسونري مقابل مدعي قهرماني
 ايبرا: من هم رئيسم، هم مربي 

و هم بازيكن!
شش گل در نيمه دوم نتيجه را به نفع آث ميالن تغيير داد تا اين تيم 
در سن س��يرو يک كام بک رؤيايي برابر يوونتوس مدعي كسب كند. 
در حالي كه صدرنشين سري آ مي توانست پنجمين برد متوالي اش 
را در خانه حريف جشن بگيرد، اين ميالن بود كه هر سه امتياز بازي 
را به دست آورد. بانوي پير اين فرصت را داشت تا اختالفش با التزيو 
را به 10امتياز برس��اند و در آستانه مسجل ش��دن عنوان قهرماني 

بگيرد.  قرار
    

يووه كه شنبه ش��ب آتاالنتا را در پيش دارد با دو گلي كه در ابتداي 
نيمه دوم رابيو و رونالدو به ثمر رساندند، به پيروزي اميدوار شد ولي 
شاگردان ساري حريف را دست كم گرفتند و به جاي حفظ نتيجه با 
غرور بازي را ادامه دادند. پس از آن ورق به نفع روس��ونري برگشت؛ 
گل اول را زالتان ايبراهيموويچ از روي نقطه پنالتي زد تا موتور گلزني 
فرانک كسيه، لئائو و آنته ربيچ هم روشن شود. در غياب پائولو ديباالي 
محروم، تيم مارئوريتسيو ساري جنگندگي هميشگي را نداشت و اين 

فرصت را به ميالني ها داد به رتبه پنجم جدول صعود كنند. 
    

اين بازي ج��دا از نتيج��ه اي كه به دس��ت آمد پرحاش��يه هم بود. 
صدرنشيني يوونتوس از يک سو، ناكامي ميالن در اين فصل و مصاف 
اين دو تيم حساسيت هاي خاص خود را داشت. يكي از اين حواشي 
تش��خيص ضربه پنالتي براي ميالن و به ثمر رس��يدن گل اول بود؛ 
توريني ها با دو گل زده خود را مهياي جشن پيروزي مي كردند ولي 
داور مسابقه با كمک VAR تشخيص داد لئوناردو بونوچي در محوطه 
جريمه مرتكب خطاي هند شده است؛ خطايي كه با گلزني ايبرا همراه 
شد. جالب اينكه يک گل كريس رونالدو در اين بازي آفسايد تشخيص 

داده شد تا در نهايت همه چيز به كام ميزبان تمام شود. 
    

اما باخت بانوي پير هم مانع از تداوم باالنش��يني يوونتوس نشد. در 
جنگ فتح اسكودتو كماكان تيم ساري شانس اول محسوب مي شود 
و التزيو نزديک ترين رقيب آنهاست. ساير تيم ها نيز تنها براي كسب 
سهميه ليگ قهرمانان رقابت مي كنند. انتقام گرفتن ربيچ از يووه هم 
يكي ديگر از نكات جالب بازي بود. فوروارد ميالن در نيمه نهايي كوپا 
ايتاليا مقابل يوونتوس با كارت قرمز اخراج و نبود او به حذف تيمش 
منجر شد ولي ربيچ موفق شد با زدن دهمين گل فصلش از بانوي پير 
انتقام بگيرد. اين اولين بار از سال 1989 بود كه ميالن با زدن چهار 
گل يوونتوس را شكست مي دهد، ربيچ نيز در اين بازي هم گلزني كرد 
و هم پاس گل داد. در ادامه راه بازي هاي سخت ديگري را نيز در پيش 
دارند؛ يووه شنبه شب با آتاالنتا مصاف مي دهد و محكوم به شكست 

اين تيم است و يک روز بعد ميالن با ناپولی روبه رو مي شود. 
    

ستاره مشهور آث ميالن بعد از اين پيروزي به عملكرد سران باشگاه 
انتقاد كرد. زالتان ايبراهيموويچ اگرچه با شوخي و خنده پاسخگوي 
سؤال خبرنگاران شد اما صراحتاً به نقشش در برد ميالن اشاره داشت. 
زيزو از ابتداي فصل در خدمت روسونري نبود. ميالن آخرين بار در 
سال 2011 قهرماني در س��ري آ را تجربه كرد و اين در حالي است 
كه مهاجم سوئدي در ماه ژانويه و تعطيالت زمستاني از لس آنجلس 
گالكسي به آث ميالن بازگشت. مهاجم ۳8ساله هنوز هم يک بازيكن 
كليدي و تأثيرگذار به حساب مي آيد و در همين مدت پنج گل براي 
تيمش به ثمر رسانده اس��ت. در اين بازي حس��اس نيز زالتان قدر 
پنالتي به دست آمده را دانست و از شكس��ت، يک پيروزي ساخت، 
حال آنكه رونالدو مهاجم گران قيمت حريف نتوانست يووه را از باخت 
نجات دهد. بازيكن سوئدي در پايان بازي اظهارنظر عجيبي داشت: 
»اگر از اول فصل در ميالن بودم مي توانستيم فصل را با قهرماني به 
پايان برس��انيم. من هم رئيس هس��تم، هم مربي و هم بازيكن ولي 
باشگاه فقط براي بازي كردن در زمين به من پول مي دهد.« قرارداد 
او در پايان فصل به پايان مي رسد و فعاًل تصميم جديد او اعالم نشده 
است: »هنوز يک ماه تا پايان رقابت ها باقي مانده و خيلي چيزها تحت 
كنترل ما نيست. بازي در ورزشگاه خالي و بدون حضور تماشاگران 
سخت و ش��رايط عجيبي برايمان رقم زده اس��ت، البته ما حرفه اي 

هستيم و كار خودمان را مي كنيم.«
ترجمه:  شيوا نوروزي 


