
اهميت برگزاري 
دنيا حيدري
      گزارش

ي  ي ه���ا ز با
تداركات�ي براي 
تيم ملي بار ديگر اسامي تيم هاي مختلفي را بر 
سر زبان ها انداخته است. بوسني، پاناما، سنگال 
و ي�ك تيم آفريقاي�ي ديگر كه گفته مي ش�ود 
فدراسيون سعي دارد از اين بين  برگزاري دو بازي 
دوس�تانه را قطعي كند؛ تصميمي كه بحث هاي 
زيادي را مطرح كرده و سود زيادي مي تواند براي 
تيم ملي خصوصاً در اين مقطع داش�ته باش�د، 
ب�ه ش�رط آنك�ه فق�ط ح�رف نباش�د! البته 

 تيم ملي فوتبال ايران با قبول دو شكس��ت تلخ 
برابر بحرين و عراق در دور رفت مرحله گروهي 
رقابت هاي جام جهاني و قرار گرفتن در رده سوم 
گروه خود، حاال براي كسب جواز حضور در جام 
جهاني ناچار است هر چهار بازي دور برگشت را 
با پيروزي پشت سر بگذارد، حال آنكه با تغييرات 
ايجاد شده در كادر فني، كار براي عبور موفق از 
اين مس��ير به مراتب سخت تر ش��ده و به همين 
دليل مهم تيم ملي فوتبال ايران در حال حاضر 
بيش از هر زمان ديگري ب��ه برگزاري بازي هاي 
تداركاتي و دوستانه نياز دارد تا اسكوچيچ بتواند 
به ش��ناخت خوبي از شاگردانش دس��ت يابد و 
تركيبي قابل قبول را در ادامه رقابت هاي مرحله 
گروهي جام جهاني روان��ه ميدان كند؛ تركيبي 
كه توان گذشتن از س��د بحرين و عراق و جبران 
كردن شكست هاي دور رفت را داشته باشد و اين 
امكانپذير نيست مگر با هماهنگي كامل كادر فني 

و بازيكنان و شناخت متقابل آنها از يكديگر.
   2سال و 3 بازي!

تيم ملي ايران بعد از بازي با ژاپن )هشتم بهمن 
97( در خالل رقابت هاي جام ملت هاي 2019 
آسيا و آخرين حضور كي روش روي نيمكت تيم 
ملي، تاكنون تنها هفت مرتبه به ميدان رفته كه 
در اين بين چهار بازي از سري رقابت هاي مرحله 
گروهي جام جهان��ي برابر هنگ كنگ، كامبوج، 
بحرين و عراق بوده و س��ه بازي دوستانه مقابل 
سوريه، كره جنوبي و ازبكستان، حال آنكه براي 
نمونه ژاپن، نايب قهرمان جام ملت هاي آسيا طي 
اين مدت هفت ديدار تداركات��ي برگزار كرده و 
عالوه بر آن با حضور در كوپاامريكا به عنوان تيم 

مهمان نيز سه بازي انجام داده است!
  ازبكستان؛ تنها سهم اسكوچيچ

در واقع تيم ملي ايران از هشتم بهمن تا به امروز 
تنها سه بازي تداركاتي انجام داده است، دو بازي 
16خرداد 98 برابر س��وريه با حساب 5 بر صفر و 
گل هاي طارمي)س��ه گل( جهانبخش و اللهيار 
صيادمنش به پايان رس��يد و بازي 21 خرداد 98 
برابر كره جنوبي كه با تس��اوي ي��ك- يك و گل 
به خودي كيم يونگ گوون هم��راه بود در زمان 
ويلموتس بلژيكي انجام ش��د. بازي با ازبكستان 
كه 17مهر ماه س��ال جاري در تركيه برگزار شد 

و با گل هاي س��ردار آزمون و طارمي با حس��اب 
2بر ي��ك به پايان رس��يد، تنها دي��دار تداركاتي 
تيم ملي با اس��كوچيچ اس��ت؛ مربي ای كه البته 
فرصت آن را هم داشت در بازي با مالي به شناخت 
بيشتري از شاگردانش برسد اما به واسطه ابتالي 
برخي بازيكنان مالي به كرونا اين ديدار لغو شد تا 
اسكوچيچ نتواند آنطور كه بايد و شايد شاگردانش 
را محك بزند و با چم و خم بازي آنها آش��نا شود. 
حال آنكه كادر فني تيم ملي براي شناخت نقاط 
ضعف و قوت تيم و رفع آنها و همچنين آش��نايي 
متقابل با تفك��رات بازيكنان نيازمن��د برگزاري 

بازي هاي تداركاتي بيشتري است.
   پيشنهاد سفير ايران به وزارت ورزش سنگال

بعد از لغو ب��ازي با مالي كه مي توانس��ت حريف 
تداركات��ي خوبي ب��راي تيم ملي فوتب��ال ايران 
باشد، حاال حرف از برگزاري بازي هاي تداركاتي 
با تيم هايي چون سنگال و بوسني مطرح شده و 
گفته مي شود فدراسيون فوتبال ايران به دنبال آن 
است فيفادی، ماه نوامبر نيز بازي هاي تداركاتي را 
براي تيم ملي در نظر بگيرد. در همين راستا گفته 
مي شود در نشس��تي كه روز گذشته به مناسبت 
پنجاهمين س��ال همكاري ايران و سنگال بين 
محمدرضا دهش��يري و ماتار، وزراي دو كش��ور 
انجام شد، سفير ايران خواستار يك بازي تداركاتي 
بين تيم هاي ملي فوتبال ايران و س��نگال شده 
است. همچنين مطابق بيانيه وزارت ورزش گفته 
مي شود سفير ايران در سنگال روز پنج شنبه نيز 

پيشنهاد برگزاري ديداري دوستانه بين تيم هاي 
فوتبال ايران و س��نگال را به مات��ار، وزير ورزش 
سنگال مطرح كرده و به نظر مي رسد مشكلي براي 
برگزاري اين ديدار تداركاتي پيش نيايد چراكه 
وزير ورزش س��نگال؛ تيمي كه در رده بيستم و 
رنكينگ فيفا و در صدر تيم ه��اي آفريقايي قرار 
دارد، ورزش را عاملي براي تعميق روابط دوستانه 
و برادرانه ميان دو كش��ور خوانده است: »بسيار 
خرسندم كه مقدمات و برنامه ريزي ديدار ايران 

و سنگال را انجام مي دهم.«
    حرف يا عمل؟

با اينكه فدراسيون فوتبال طي دو سال اخير موفق 
نشده به اندازه انگش��ت هاي يك دست براي تيم 
ملي بازي دوستانه و تداركاتي مهيا كند اما گفته 
مي شود رايزني هاي سفير ايران براي برگزاري دو 
مسابقه تداركاتي ديگر نيز آغاز شده و سنگال تنها 
حريف احتمالي تيم ملي فوتبال ايران نيست و حاال 
عالوه بر اين تيم حرف از دو حريف ديگر نيز در ميان 
است، بوس��ني و پاناما كه اگر به راستي رايزني ها 
براي انجام اين بازي هاي تداركاتي آغاز شده باشد، 
اتفاق خوبي مي تواند براي تيم ملي فوتبال ايران 
و در رأس آن اسكوچيچ باش��د كه فرصت خوبي 
براي ديكته كردن تفكرات خود به ش��اگردانش و 
همچنين به دست آوردن شناختي مناسب از آنها 
به دست مي آورد، البته به شرط آنكه كما في السابق 
رديف كردن اين اسامي تنها حرف نباشد و انجام 
اين بازي ها به مرحله اجرا درآيد تا تيم ملي بتواند با 

قدرت بيشتري در ادامه رقابت هاي مرحله گروهي 
جام جهاني حاضر شود. 

   مصاف با حريف اروپايي
به ميان كش��يدن بحث تحريم ها، مشكالت مالي 
و اينكه كمتر كش��وري حاضر به برگ��زاري بازي 
دوستانه با ايران اس��ت، بهانه هايي است كه طي 
سال های اخير مس��ئوالن فوتبال ايران به خورد 
مردم داده ان��د اما حاال اس��كوچيچ ك��ه از زمان 
حضورش روي نيمكت تيم ملي به دليل ش��يوع 
كرونا نتوانسته خيلي در خدمت تيم ملي باشد و 
تنها يك ديدار دوستانه برابر ازبكستان را به عنوان 
س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران تجرب��ه كرده از 
پيشنهاد پاناما و بوسني براي انجام بازي تداركاتي 
در ماه آينده خبر مي دهد و بازي با پاناما را قطعي 
مي خواند، هر چند فدراس��يون اعالم كرده هنوز 
هيچ ديدار دوستانه اي براي فيفادي پيش رو نهايي 
نشده است اما بدون شك بازي با تيم هاي مطرح 
شده به خصوص بوسني كه تيم ملي فوتبال ايران 
در جام جهاني برزيل نيز با آن ديدار داشت مي تواند 
اتفاق خوبي براي شاگردان اسكوچيچ باشد چراكه 
بوسني تيمي اروپايي است و از آنجا كه اروپايي ها 
در فيفادي ها رقابت هاي ليگ ملت ه��اي اروپا را 
برگزار مي كنند، بازي با بوس��ني به عنوان تيمي 
اروپايي ش��انس خوبي براي تيم ملي خواهد بود، 
البته به شرط آنكه تمام آنچه اين روزها در خصوص 
برگزاري بازي هاي تداركاتي با سنگال، بوسني و 

پاناما مطرح مي شود بازي با افكار عمومي نباشد!
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سعيد احمديان

شیوا نوروزي

 استارت شاگردان بنا 
براي جهاني صربستان

با مشخص شدن تاريخ رقابت هاي مسابقات جهاني كشتي، اردوهاي 
آماده سازي تيم هاي آزاد و فرنگي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي آغاز 
شده است تا ملي پوش��ان كش��ورمان پيش از حضور در المپيك سال 
آينده، خودشان را آماده محك در يك رقابت سخت و مهم كنند. با توجه 
به اعالم اتحاديه جهاني كشتي، رقابت هاي قهرماني بزرگساالن جهان 
سال2020 روزهاي 22 لغايت ۳0 آذر ماه سال جاري به ميزباني شهر 
بلگراد برگزار مي شود و بر همين اساس هفته گذشته غالمرضا محمدي 
و محمد بنا، ليست نفرات منتخب ش��ان را براي حضور در اردوي تيم 
ملي اعالم كردند. اردوي تيم كشتي آزاد از جمعه آغاز شد و ديروز هم 
شاگران محمد بنا پس از اينكه عصر شنبه تست كرونا دادند، در خانه 

كشتي تمرينات شان را شروع كردند. 

اين زالتان مهار نشدني
دبل در دربي دالمدونينا ثابت كرد زالتان 
ايبراهيموويچ در ۳9سالگي هنوز ستاره 
تيمش است. پيروزي 2 بر يك آث ميالن 
مقابل رقيب س��نتي اش، اينت��ر به لطف 
دو گلي بود كه مهاجم س��وئدي زد. زيزو 
در پايان بازي مثل هميش��ه ب��ا غرور از 
توانايي هايش گفت و اينكه هيچ بازيكني 
جلودارش نيست. در حقيقت ايبرا براي 
دوبار باز كردن دروازه اينتر فقط به چهار 
دقيقه زمان نياز داشت. اينتر در سن سيرو يا به قول خودشان جوزپه مه 
آتزا ميزبان بود، اين يعني اينكه روسونري دربي خارج از خانه را با يك 
برد باشكوه پشت سرگذاشته است. تيم پيولي سه امتياز بسيار مهم را به 
جيب زد. عالوه بر اينكه بعد از سال ها در دربي ای كه اينتر ميزبانش بوده 
برنده شدند، حاال ميالن با 12امتياز در صدر جدول از حريفان فاصله 
گرفته است. پيولي از بازي درخشان ستاره تيمش اينگونه تعريف كرد: 
»او خيلي خسته بود و حتي از من خواست كه تعويضش كنم ولي اين 
بار اهميتي به خواسته اش ندادم. زالتان با استعدادي كه دارد تيمش را 
هدايت مي كند و او براي كسب همه جام ها عطش دارد.« البته بازيكنان 
نروآتزوري هم تالش شان را كردند، حتي روملو لوكاكو يك بار كار را به 
تساوي كشاند، منتها توانايي مقاومت برابر توپ پر ميالني ها را نداشتند. 
تيم آنتونيو كونته البته با بدشانسي هم روبه رو بود؛ چراكه موقعيت هاي 
زيادي براي شاگردانش خلق شد ولي آنها شانس هايشان را يكي پس از 
ديگري از دست دادند. در شب بد اينتر حتي VAR نيز عليه شان بود. 
اين تيم در رده بندي سري آ رتبه ششم را در اختيار دارد و بدون شك 
هفت امتياز از چهار بازي عملكردي نيست كه با آن بتوان منتقدان را 
وادار به سكوت كرد. دربي ميالن مي توانست شرايط را به نفع اينتر تغيير 
دهد، در حالي كه باخت در اين بازي ورق را به س��ود رقيب برگرداند. 
اختالف پنج پله اي با صدرنشين كونته را در منگنه قرار داده و جبران 

اين فاصله براي اينتر آسان نخواهد بود.

جيمز وست وود

گل

برترين مربي تيراندازي مي رود؟

با هزينه خودم تمرين مي كنم
ام��ان اهلل پاپي      پارالمپيک
ملي پ�����وش 
دووميداني و پرتابگر نيزه پارالمپيكي كشورمان با 
انتق��اد از بي توجهي هاي مس��ئوالن ب��ه ورزش 
جانبازان و معلوالن گفت: »شش ماه است سهميه 
گرفته ايم و هيچ كس به من زنگ نزده اس��ت. با 
هزين��ه خودم ي��ك ماه تمري��ن كردم ت��ا براي 
ركوردگي��ري آماده ش��وم. مدت زيادي اس��ت 
اردوه��اي مل��ي تعطيل ش��ده اما فدراس��يون 
ورزش ه��اي جانبازان و معل��والن و كميته ملي 

پارالمپيك به كساني كه سهميه گرفتند، هيچ 
كمكي نكرده اند. در حدود چهار سالي كه عضو 
تيم ملي پارادووميداني هستم، يك نيزه استاندارد 
به من نداده اند و نيزه اي هم كه دارم، با پول خودم 
خريده ام. سهميه پارالمپيك توكيو را در مسابقات 
جهاني گرفتم و هنوز جايزه رقابت ها را نداده اند. در 
اين شرايط كرونايي، وضعيت خيلي سخت است. 
از وزارت ورزش تقاضا دارم اگر اردو برگزار نمي شود 
و حقوق نمي دهند، حداقل پاداش مسابقات جهاني 
را بدهند تا خود را آماده پارالمپيك توكيو كنيم.«

هش��ت ماه از حضور كرونا، اين 
حامد قهرماني

   بازتاب
مهمان ناخوانده و بدقدم به فضاي 
كش��ورمان مي گ��ذرد و حاال با 
اوج گيري موج سوم شيوع اين ويروس منحوس همه چيز بيشتر از 
قبل تحت تأثير آن قرار دارد. رقابت هاي ورزش��ي هم از اين قاعده 
مستثني نيست اما ظاهراً تعطيلي هاي فراوان و به تعويق افتادن هاي 
پياپي مسابقات و اردوهاي ورزشي كار را به آنجا رسانده كه ورزشي ها 
حاضرند به هر قيمت ممكن حتي جان ورزشكاران، رقابت هايشان 
را برگزار و اردوهايشان را برپا كنند.  در ميان تمام شهرهاي كشور 
ظاهراً وضعيت پايتخت از همه وخيم تر است اما با اين وجود تهران 
اين روزها از اغلب رقابت هاي ورزش��ي و اردوه��اي تيم هاي ملي 
ميزباني مي كند، در حال��ي كه ادامه اين روند باع��ث نگراني زياد 
دست اندركاران براي شيوع گسترده تر بيماري شده است. جالب 
اينكه شروع رقابت هاي واليبال همزمان شد با سرايت بيشتر بيماري 
در بين بازيكنان تيم هاي ليگ برتري اما همه چشم و گوش هايشان 
را بستند و هنوز مسابقات برگزار مي شود و تازه قرار است ليگ برتر 
فوتبال هم از دهم آبان آغاز ش��ود. خالصه هر رشته ورزشي بنا به 

ش��رايط و توانايي هايي كه دارد كار خودش را پيش مي برد، بدون 
اينكه توجهي به پروتكل هاي بهداشتي داشته باشد. شيوع گسترده 
بيماري اين واقعيت را ثابت مي كند كه اصالً نبايد به خبرهايي كه از 
سوي فدراسيون ها در خصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي شنيده 
مي شود، اطمينان كرد.  بسياري از مسابقات بين المللي به تعويق 
افتاده و همين مسئله عدم لزوم برپايي ليگ ها را گوشزد مي كند اما 
اينجا عزمي براي مقابله نيست. محمد اسدمسجدي، سرپرست 
فدراسيون پزشكي ورزشي در خصوص برنامه اين فدراسيون براي 
توقف مسابقات ورزشي به فارس گفت: »در مورد افرادي كه تست 
كروناي آنها مثبت شده، من هم مطالبي در رسانه ها ديده ام. آنها بايد 
تس��ت PCR بدهند كه اگر مثبت بود، در ليگ ش��ركت نكنند. 
مي گويند اين بازيكنان در شهر خودشان تست PCR داده اند اما بايد 
براي ما هم مسجل شود. ما براي برگزاري مسابقات پروتكل هاي 
بهداشتي نوشته ايم. وقتي در خطر هستيم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزاري مسابقات مشكلي ايجاد نمي كند. اگر تيمي از 
ليگ كنار مي كشد، يعني پروتكل ها انجام شده است. ما هر وقت 

احساس خطر كنيم، مسابقات را لغو خواهيم كرد.«

حضور پرقدرت كرونا در ليگ هاي ورزشي

ورزش به قيمت جان!

الهام هاش��مي برترين س��رمربي تاريخ 
فريدون حسن

     چهره
تيراندازي كشورمان است. اين واقعيتي 
انكارناپذير است اما از آنجا كه ورزش ايران 
در سرمايه سوزي يدي طوال دارد، اين روزها شنيده مي شود كه هاشمي 
بعد از يك همكاري طوالني مدت با فدراسيون تيراندازي به خاطر برآورده 
نشدن خواسته هايش تصميم به قطع همكاري با فدراسيون گرفته است، 
چرا چون خواس��ته هاي منطقي اش برآورده نمي شود. ملي پوشان 
تيراندازي م��رد و زن ايران در بخش تفنگ ب��ا هدايت الهام 
هاشمي، موفق به كسب چهار سهميه المپيك شده اند اما 
گويا اين موفقيت ها براي فدراسيون چندان اهميتي ندارد. 
هاشمي براي ادامه كار و آماده سازي شاگردانش امكاناتي را 
از رئيس فدراسيون خواسته اما مسئوالن به بهانه نخ نما 
شده تحريم ها هر بار از برآورده كردن خواسته هاي او سر 
باز زده اند تا كار به اينجا كشيده شود. جالب اينكه اين بار 
ملي پوشان تيراندازي در حمايت از سرمربي شان اردو را 
ترك كردند، جلس��ه با دادگر رئيس فدراسيون هم 
كارساز نبوده و حاال همه منتظر صالحي اميري هستند 
تا با دعوت از طرفين موضوع را حل و فصل كند. آنچه از 
ظواهر امر به نظر مي آيد اينكه الهام هاشمي با اين 
رون��د بازنمی  گردد، فق��ط بايد ديد ملي پوش��ان 
تيراندازي تا چه حد به حمايت از سرمربي مستعفي 
خود مي پردازند و آيا حاضر به شركت در مرحله جديد 

اردوي تيم ملي هستند يا خير.

بوسني، سنگال و پاناما در صف بازي با شاگردان اسكوچيچ
بازي با اسامي يا تالش فدراسيون فوتبال براي برگزاري ديدارهاي تداركاتي

 انتخابي تيم ملي كشتي 
براي شرايط جنگي نيست!

با مشخص شدن تاريخ برگزاري رقابت هاي كشتي جهاني صربستان و با 
توجه به فاصله كوتاه مانده تا اين مسابقات، مربيان تيم كشتي آزاد و فرنگي 
تصميم گرفته اند چرخه انتخابي تيم ملي كه عليرضا دبير، رئيس فدراسيون 
كشتي در يك سال اخير مانور زيادي روي آن داشته، براي مسابقات جهاني 
انجام نشود و به نوعي رقابت هاي ليگ، انتخابي باشد. اين مسئله انتقاداتي 
را به همراه داش��ته كه ديروز ابراهيم مهربان يكي از دستياران غالمرضا 
محمدي در تيم ملي كشتي آزاد به آن پاسخ داد. مهربان به تسنيم گفت: 
»آنهايي كه در مورد انتخابي تيم ملي انتقاد مي كنند و دلواپس و نگرانند، 
حتماً بيشتر از من كشتي را مي فهمند و دلسوزتر هم هستند، اما بايد اين را 
در نظر بگيريم كه االن اصالً شرايط عادي نيست. ما حتي در شرايطي فراتر 
از وضعيت جنگي هستيم. دو ماه مانده به مسابقه، اتحاديه جهاني گفته 
مي خواهد مسابقه را برگزار كند. در كشور خودمان كرونا بيداد مي كند و 
هموطنان عزيز ما با اين ويروس مهلك دست به گريبان هستند. كشتي 

گرفتن در اين شرايط با وضعيت عادي كامالً متفاوت است.«

 وقتی اصل اول خصوصي سازي سرخابي ها 
فراموش می شود

شفافيت مالي همچنان بزرگ ترين معضل دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپوليس است؛ معضلي كه سبب شده واگذاري اين دو تيم آن طور 
كه ديروز معاون سازمان خصوصي س��ازي در مصاحبه با رسانه ها خبر 
داده است به مش��كل بخورد و به كندي پيش برود. ابوالقاسم شمس 
گفته است: »اهميت كمتري به امور مالي و انضباط مالي دو باشگاه داده 
مي شود و كمتر به اين مسائل توجه شده است. « هر چند ريشه اصلي 
تأخير در واگذاري دو باشگاه دولتي پايتخت را كه در دو دهه اخير بارها 
مطرح شده و در هر دوره اي وزراي ورزش بر انجام آن تأكيد كرده اند، 
بايد به علت وجود نداشتن اراده جدي در دولت دانست اما به طور قطع 
وقتي مجموعه اي آماده عرضه خواهد شد كه از همه نظر و به خصوص 
در حوزه مالي شفافيت داشته باش��د و ابهامي درباره ميزان بدهي ها، 

درآمدها و همچنين دارايي هاي آن وجود نداشته باشد. 
حال در شرايطي كه برخي با توجه به برگزاري جلسات متعدد اين بار 
روي وعده وزير ورزش براي خصوصي سازي سرخابي ها حساب باز كرده 
بودند، معاون سازمان خصوصي سازي پرده از واقعيت تلخي برداشته كه 
سال هاست نه تنها استقالل و پرسپوليس بلكه اكثر باشگاه هاي دولتي 
با آن روبه رو هستند اما با وجود اهميت بااليي كه دارد، كمتر براي حل 
اين معضل قدمي برداشته مي شود تا عدم شفاف سازي در هزينه هاي 
تيم هايي كه به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم از بودج��ه دولتي و 

بيت المال استفاده مي كنند، سال به سال بيشتر شود. 
سال گذشته هم گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مالي استقالل و 
پرسپوليس در 10سال اخير كه توس��ط نمايندگان مجلس تهيه شد، 
به خوبي گوياي وضعيت نابسامان مالي و حسابرسي اين دو تيم بود و 
بخش هاي مختلف اين گزارش حاوي تخلفات زيادي بود كه در بحث 
مالي در اين دو باشگاه دولتي رخ داده است. حال خصوصي سازي اين 
دو باشگاه دولتي سبب شده تا بار ديگر ضعف هاي سيستم حسابرسي و 
نظارت روي هزينه ها و قراردادها بيشتر از قبل آشكار شود تا جايي كه 
معاون سازمان خصوصي س��ازي اعتراف مي كند در اين دو تيم به امور 

مالي و انضباط مالي اهميت زيادي داده نشده است. 
انضباط مالي در حالي مي توانست به ش��فافيت مالي دو باشگاه كمك 
كند كه اين فاكتور مهم از سوي مديران منصوب از سوي وزارت ورزش 
در دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس ناديده گرفته شده و اهمال 
درباره چنين مس��ئله مهمي ش��رايط امروز را به وجود آورده است، به 
خصوص كه شفافيت مالي كه ضامن سالمت مالي يك مجموعه است، 
در حساب هاي استقالل و پرسپوليس كمتر ديده مي شود و ابهام هاي 
زياد سبب شده كار حسابرسي و رسيدگي به بخش مالي دو باشگاه با 

مشكل روبه رو شود. 
شفاف نبودن امور مالي دو باش��گاه دولتي را مي توان در وضعيتي كه 
امروز بر استقالل و پرسپوليس حاكم است، به خوبي مشاهده كرد؛ عدم 
توجهي كه زمينه را براي حيف و ميل بيت المال و افزايش فساد در اين 
دو مجموعه دولتي كه با بودجه عمومي كش��ور اداره مي شوند، فراهم 
كرده و سبب شده هر مديري كه مي رود باشگاه را با مصائب زيادي از 
نظر مالي و بدهي ها و خرج تراشي هاي بيهوده و قراردادهاي بي ضابطه 
تحويل مدير جديد مي دهد. در اين شرايط مجمع دو باشگاه كه نقش 
اصلي را مي تواند در حسابرسي و حساب كشي از مديران متخلف داشته 
باشد، عماًل از وظيفه اصلي اش دور و بيشتر بدل به يك دورهمي شده 
اس��ت كه با توجه به انتخاب هاي غيركارشناس��ي، تالش��ي در جهت 

شفافيت مالي باشگاه انجام نمي دهد. 
چنين رويك��ردي از س��وي مجمع باش��گاه هاي دولتي اس��تقالل و 
پرسپوليس در شرايطي اس��ت كه اين مجمع كه رياس��ت آن را وزير 
ورزش بر عهده دارد، بايد هر سال با حسابرسي و ميزان درآمد و هزينه، 
سود و زيان، عملكرد مالي باشگاه را شفاف كند. تخطي و اهمال در اين 
وظيفه اما سبب شده تا امروز به گفته معاون سازمان خصوصي سازي، 
استقالل و پرسپوليس از ش��فافيت هاي مالي به دور باشند و فساد در 
اين دو باشگاه رخنه كند؛ مسئله اي كه به يكي از موانع جدي واگذاري 
سرخابي ها تبديل شده است؛ دو باشگاه دولتي كه ساالنه صدها ميليارد 
خرج روي دس��ت دولت مي گذارند و تصور مي شود با خصوصي سازي 

ديگر بيت المال جوركش اين دو باشگاه نخواهد بود.

رئال و بارسا در يك شب در الليگا شكست خوردند!
 باخت پيراهن صورتي ها
 پيش درآمد ال كالسيكو

رئال مادريد و بارسلونا با شكست به استقبال ال كالسيكو و فصل جديد 
ليگ قهرمانان اروپا رفتند. از 20سال پيش تاكنون سابقه نداشت كه دو 
رقيب سنتي اسپانيا همزمان در يك شب به حريفان شان ببازند، ولي 
يك هفته قبل از رويارويي دو تيم اين ركورد شكسته شد تا رسانه هاي 

اسپانيا حسابي از خجالت مديران و مربيان رئال و بارسا دربيايند. 
    

پنجمين بازي كهكش��اني ها با تيم كاديس بود. ش��اگردان زيدان در 
ورزش��گاه دي اس��تفانو بازي مي كردند و ميزباني در خانه مغرورشان 
كرده بود اما تيم كاديز با يك گل رئال را برد تا شاگردان زيدان مغلوب 
غرور كاذب شان ش��وند. ركورد شكس��ت ناپذيري مادريدي ها در دي 
استفانو در حالي شكست كه هيچ كس تصور نمي كرد صدرنشين قبل 
از ال كالس��يكو اينگونه ببازد، نگران كننده تر اينك��ه دروازه رئال تنها 
16دقيقه بعد از شروع بازي باز شد و در ادامه نيز هيچ يك از ستاره هاي 
اين تيم نتوانستند گل تساوي را بزنند. گل يوويچ هم كه آفسايد اعالم 
شد. اوضاع به حدي وخيم بود كه زيزو بدون هيچ توضيحي بابت شكست 
تيمش عذرخواهي كرد و به جاي بهانه آوردن به ضعف هاي تيمش اشاره 
داشت. جدا از الليگا، كهكشاني ها چهارشنبه شب اولين بازي شان را در 
ليگ قهرمانان با شاختار پيش رو دارند و اگر از اين بازي جان سالم به 
در ببرند، هفته آينده در بازي رفت ال كالسيكو مهمان بارسلونا هستند. 
ترس از رويارويي با بارسا در حالي نگراني مادريدي ها را افزايش داده كه 
نشريه ماركا در مطلبي انتقادي عملكرد زيدان و بازيكنانش را زير سؤال 
برده است. به نوشته ماركا، رئال خوش شانس بوده كه حريفش كاديز 
بوده نه بايرن مونيخ: »اگر كاديز مانند بايرن مونيخ بازي مي كرد تا نيمه 
اول نتيجه 8 بر 2 فصل پيش بارسلونا روي اسكوربورد ورزشگاه خانگي 
رئال مادريد بود. سؤال اين اس��ت كه چرا رئال مادريد در شرايطي كه 
مي دانست به شماره 9 نياز دارد، ستاره اي خريداري نكرد. رئال مادريد 
پس از رفتن كريستيانو رونالدو با مشكل بزرگ گلزني و حضور شماره 
»9« روبه رو اس��ت. در حالي كه لواندوفسكي به صورت خنده داري در 
حال گل زدن براي بايرن مونيخ اس��ت يا كيليان ام باپه براي پاريس يا 
هالند براي دورتموند گلزنی می كنند، رئال مادريد كس��ي را در خط 
حمله ندارد.« پيراهن صورتي انتقاد ديگر ماركا بود: »نكته ديگر بازي 
رنگ پيراهن رئال مادريد است. اين پيراهن، ورزشگاه خالي، استاديوم 
دي استفانو و بازيكنان زامبي وار زيدان يك اتمسفر غيرواقعي در بازي 
رئال مادريد ساختند. واضح است كه رئال مادريد مشكالت جدي در اين 
فصل دارد، ولي جزئيات تفاوت ها را رقم مي زند. آمادگي بدني تأثيرگذار 
است و تاريخ مي تواند اهميت داشته باشد ولي اينجا همه چيز در انتخاب 

كيت و رنگ لباس خالصه  مي شود.« 
    

بارسلونا هم صورتي پوشيد و تن به شكست داد. خيلي كم پيش مي آيد 
كه دو تيم رقيب در يك موضوع اشتراك داشته باشند اما اين اتفاق شنبه 
شب رخ داد. بارسا و رئال هر دو صورتي پوشيدند و هر دو در يك شب 
باختند. به همين سادگي بعداز 20سال تاريخ تكرار شد. كاتاالن ها هم 
در زمين حرفي براي گفتن نداشتند و بعد از آنكه پنالتي ختافه گل شد، 
عماًل انگيزه اي براي جبران نتيجه ديده نمي شد. پشت اين باخت نكات 
منفي زيادي وجود دارد. اول از همه ضعف باش��گاه در جذب بازيكنان 
جديد است! بارسا به سادگي با سوارز قطع همكاري كرد، در حالي كه 
اين بازيكن مكمل ليونل مسي محسوب مي شد، راكيتيج و رافينا هم 
رفتند. از طرفي انتظار مي رفت با آمدن كومان، ملحق شدن بازيكنان 
تازه نفس به جمع قدرت بارسا افزايش يابد ولي نه ستاره اي اضافه شد و 
نه بازيكن شاخصي. در عوض مسي جنگش با مديريت باشگاه را علني 
كرد و در آستانه ترك بارسا بود. در نهايت هم به خاطر قراردادش مجبور 
به ماندن شده اس��ت. همين اجبار است كه باعث ش��ده لئو برخالف 
سال هاي گذشته بي تفاوت و بدون صرف انرژي زياد در زمين قدم بزند 
و از باخت تيم محبوبش ناراحت نباشد. نارضايتي بازيكنان از بارتومئو 
نيز به اوج رسيده است. از باشگاه خبر مي رسد تحركاتي از سوي آنها در 
جهت بركناري رئيس باشگاه آغاز شده است و گويا سرمربي جديد نيز 

نتوانسته اوضاع را تحت كنترل بگيرد. 
تيم كومان سه شنبه شب در ليگ قهرمانان بازي دارد و بايد روحيه اش 
را براي ال كالسيكو باال ببرد. اين اولين ال كالسيكوي كومان است و اين 

نتيجه در آينده كاري او به شدت تأثيرگذار خواهد بود.


