
در حس�اس ترين 
سعيد احمديان

   گزارش
ب�ازي هفت�ه دوم 
ليگ برتر فوتبال، 
امروز استقالل در مصاف با ذوب، به دنبال شكستن 
طلسم پنج ساله نبردن در ورزشگاه فوالدشهر است. 
ليگ برتر فوتبال در فصل جديد به هفته دوم رسيد، 
هفته اي كه از ديروز با انجام دو بازي آغاز شد و امروز 
با برگزاري چهار مسابقه ديگر ادامه پيدا مي كند تا 
تنور ليگ بيست و يكم در حال گرم شدن باشد و 
هيجان و جذابيت بازي ها هر هفته باال و باالتر برود. 

  ذوب آهن – استقالل، ساعت 18
فوالدش��هر اصفهان ميزبان يكي حس��اس ترين 
بازي های امروز ليگ برتر است، رويارويي ذوب آهن 
و استقالل كه همواره يكي از نبردهاي تماشايي 
ليگ بوده است. ذوب آهن در شرايطي پا به فصل 
جديد گذاشته كه در ليگ گذشته تا مرحله سقوط 
به ليگ دسته اول پيش رفت، اما سبزهاي اصفهاني 
خوش شانس بودند كه در هفته آخر تنها به دليل 
تفاضل گل بهتر توانستند در ليگ ماندني شوند و 
راهي دسته پايين تر نشوند. ذوبي ها پس از تجربه 
كابوس وار فصل گذش��ته براي بيست و يكمين 
دوره ليگ با خانه تكان��ي روي نيمكت و تركيب 
تيم نمي خواهند اتفاق هاي ليگ بيستم براي شان 
تكرار ش��ود، به همين خاطر با مه��دي تارتار كه 
تجرب��ه موفقي در س��ال هاي اخي��ر در تيم هاي 

مختلف داشته است، وارد ليگ جديد شده اند. 
ذوبي ه��ا در حالي آماده دومي��ن رقابت خود در 
فصل جديد مي شوند كه ليگ را با برد آغاز كردند 
و در هفته اول توانستند تيم صنعت نفت را با گل 
دقيقه 90 شكست دهند تا با سه امتياز از آبادان 
به ته��ران برگردند و آماده ميزباني از اس��تقالل 
شوند. يك بازي سخت و نفسگير كه اصفهاني ها 

نمي خواهند دست خالي از آن بيرون بيايند. 
در سوي ديگر اس��تقالل پس از ناكامي در چند 
دوره متوالي براي رسيدن به جام قهرماني، فصل 
جديد را تنها با يك هدف آغاز كرده است؛ شكستن 
طلس��م هش��ت قهرماني، هدفي كه البته براي 
رسيدن به آن با مدعيان سرسختي روبه رو است، 
اما فرهاد مجيدي و ش��اگردانش مي گويند براي 
رسيدن آن دورخيز كرده اند. آبي پوشان هم مانند 
ذوب آهن حريف امروزشان، فصل جديد را با برد 
آغاز كردند و با سه امتيازي كه از هفته اول دشت 
كرده اند، راهي اصفهان شده اند تا برابر ذوب قرار 
بگيرند. استقالل توانست در بازي اول تيم هوادار 
را يك بر صفر شكس��ت دهد. هرچند آبی پوشان 
در ب��ازي اول توانس��تند تيم تازه  لي��گ برتري 
شده هوادار را شكس��ت دهند، اما صحبت هاي 
مجيدي پس از پايان بازي در انتقاد از نحوه بازي 
ش��اگردانش نش��ان داد كه آبي ها تا رسيدن به 
نمايشي كه سرمربي جوان شان انتظار دارد، فاصله 
دارند و مجيدي قطع��اً در بازي امروز در اصفهان 
انتظار نمايش بهتري را از تيمش دارد، نمايشي 
كه بتواند از همين هفته هاي اول آبي پوشان را در 

حد يك مدعي درجه يك مطرح كند. 
با تمام دغدغه هايي كه مجيدي براي بازي امروز 
با ذوب پيش رو دارد، اس��تقالل عالوه بر اينكه به 
دنبال ثبت دومين برد متوالي اس��ت، مي خواهد 
طلسم ورزشگاه فوالدشهر را هم بشكند. استقالل 
حدود پنج س��ال اس��ت كه مقابل ذوب آهن برد 
نداشته و امروز آبي ها به دنبال قطع كردن زنجيره 

ناكامي هاي شان در فوالدشهر هستند. 
  تراكتور- صنعت نفت، ساعت 18

در ديگر بازي ام��روز هفت��ه دوم، دو تيم بازنده 
هفته اول ليگ به مصاف ه��م مي روند. تراكتور و 
صنعت نفت، دو تيمي هس��تند كه می خواهند 
ش��روع ضعيف ش��ان در فصل جدي��د را جبران 
كنند. تراكتور در حالي در ورزشگاه يادگار ميزبان 
زردپوشان آباداني است كه تبريزي ها در هفته اول 
شكست سنگين 4 بر يك را مقابل گل گهر تجربه 
كردند. البته فيروز كريمي با توجه به بسته بودن 
پنجره نقل و انتقاالت تراكتور نتوانست از بازيكنان 
جديد اس��تفاده كند و قرمزهاي تبريزي با يك 

تركيب جوان راهي ميدان شده بودند. 
البته حكايت تراكتور در هفته دوم فرق مي كند و 
با توجه به باز شدن پنجره نقل و انتقاالت، كريمي 
دس��تش براي چيدن تركيب بازتر است و وعده 
داده كه تراكتور واقعي را از اين هفته خواهيد ديد، 
تيمي كه برخالف فصل هاي گذشته بازيكن اسم 

و رسم داري در تركيب ندارد. 
در س��وي ديگر صنعت نفت ك��ه در هفته اول با 
گل دقيقه 90 مقابل ذوب در خانه شكست خورد 
براي جبران در تبريز به مي��دان مي رود، تيمي 
كه در فصل جديد با عليرضا منصوريان در ليگ 
حضور پيدا كرده و بايد ديد سرنوشت سرمربي 
سابق استقالل و فصل گذشته آلومينيوم اراك در 

آبادان به كجا مي رسد. 
  فجر – گل گهر، ساعت 18

شيرازي ها امروز پس از هشت سال دوباره ميزبان 
ليگ برتر هستند و فجر شهيد سپاسي در هفته 
دوم ليگ برتر در ورزشگاه حافظيه شيراز ميزبان 
گل گهر سيرجان است. فجر كه امسال توانست 

دوباره با هدايت علي اصغر كالنتري ليگ برتري 
ش��ود، در هفته اول در قائمش��هر يك بر صفر به 
نساجي باخت و با توجه به شكست در بازي اول، 
فجري ها در بازي امروز با گل گهر عالوه بر جبران 
نتيجه هفته نخست نمي خواهند بازگشت شان به 

حافظيه با يك شكست ديگر تلخ شود. 
در س��وي ديگر س��يرجاني ها كه امير قلعه نويي 
را به دليل محروميت در اختي��ار ندارند، پس از 
برد 4 بر يك در هفته اول، شروع خوبي در فصل 
جديد داش��تند و در بازي امروز ب��ه دنبال روند 

صعودي شان خواهند بود. 
  هوادار- پيكان، ساعت 16

مهمان ت��ازه وارد ليگ برتر ام��روز به مصاف تيم 
پيكان مي رود. ه��وادار كه با س��رمربيگري رضا 
عنايتي با وجود يك بازي نسبتاً خوب در هفته اول 
مغلوب استقالل شد براي اولين برد در ورزشگاه 
خانگي خود دورخيز كرده است. البته پيكان هم 
پس از تساوي با نفت مسجدس��ليمان به دنبال 

كسب اولين برد در ليگ بيست و يكم است.
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شیوا نوروزي

دنيا حيدري

VARصهيونيستي، رئيس پرحاشيه را به مجلس كشاند 

احضار خوبان عالم به خانه ملت!
روي كار آمدن ش��هاب الدين عزيزي خادم به عنوان رئيس فدراسيون 
فوتبال نه تنها مشكالت اين رشته پرهزينه و جنجالي را كاهش نداده، 
بلكه حواشي جديدي را نيز به وجود آورده است. صحبت هاي بحث برانگيز 
در خصوص »خوبان عالم« و شائبه همكاري با شركت صهيونيستي ثمره 
تالش هاي رئيس پرمدعايي است كه بايد به همراه وزير ورزش در خانه 

ملت پاسخگوي سؤاالت نمايندگان مجلس باشد. 
    

حاش��يه از س��ر و كله فوتبال ما باال مي رود، در حالي كه همه انتظار دارند 
فدراس��يون در جهت كاهش جنجال ها گام بردارد، اما نفر اول س��اختمان 
خيابان سئول با اظهارنظرها و تصميماتش يك تنه جور همه بازيكنان، مربيان 
و مديران را مي كشد و به اندازه همه آنها حاشيه مي سازد. عزيزي خادم كه با 
شعار درآمدزايي كالن در انتخابات فدراسيون ش��ركت كرد و آرا الزم را به 
دست آورد، حاال نه تنها براي تأمين هزينه هاي مختلف محتاج كمك هاي 
مالي است، بلكه مشكالت زيادي را هم براي فوتبال ايجاد كرده است. استفاده 
از جادوگرها و دل بستن به كمك رمال ها از جمله مباحثي است كه فوتبال 
ايران را به چالش كشيده است. اگرچه در سال هاي گذشته بارها و بارها اخبار 
مختلفي در خصوص ورود جادوگرها به فوتبال باشگاهي و همكاري آنها با 
مربيان و بازيكنان منتشر شده، اما اين بار رئيس فدراسيون يكي از متهمان 
اين مسئله تلقي مي شود. اولين بار بعد از پيروزي تيم ملي مقابل سوريه بود 
كه عزيزي خادم برد شاگردان اسكوچيچ را حاصل دعاي خوبان عالم ناميد. 
كليدواژه اي كه اين روزها حسابي سر زبان ها افتاده و هر روز ابعاد جديدي از 
نقش آنها در موفقيت هاي فوتبال كشورمان منتشر مي شود. نكته تأسف بارتر 
اينكه آقاي رئيس در يك برنامه تلويزيوني با ادبياتي مشابه از مواضعش دفاع 
كرد و گفت: »همه مخلوقات حضرت حق هستيم و هر كسي بخواهد با نفسش، 

قدمش و دعايش به ما كمك كند دستمان را به سويش دراز مي كنيم.«
البته مسئله به اينجا ختم نمي شود؛ ورود نمادين VAR به فوتبال ايران 
از بازي با كره جنوبي كليد خورد. منتها در اين ديدار حس��اس خبري از 
كمك داور ويدئويي نبود و در حقيقت بازي بدون اين سيستم انجام شد. با 
اين حال از مدت ها قبل عزيزي خادم و همكارانش اين بحث را به راه انداخته 
بودند و تأكيد داشتند كه به دليل تحريم مشكالت زيادي وجود دارد. در 
نهايت اعالم شد فدراسيون از طريق يك شركت هنگ كنگي تجهيزات 
الزم را وارد مي كند. ابهامات مطرح ش��ده و اطالعات به دس��ت آمده در 
خصوص شركت Simply Live، حاكي از وابستگي اين شركت به رژيم 
صهيونيستي است. موضوعي كه شائبه هاي زيادي را ايجاد كرده و بحث را 
به مجلس شوراي اسالمي نيز كشانده است. روز گذشته خبري منتشر شد 
مبني بر اينكه اين شركت در بلژيك مستقر است، به دليل همين مسائل 

طي نامه اي از ادامه همكاري با فدراسيون كشورمان سرباز  زده است!
    

احضار رئيس فدراسيون فوتبال به مجلس تأييد شده و به زودي اين اتفاق رخ 
مي دهد. محمدمهدي فروردين، رئيس كميسيون ورزش در گفت وگو با فارس 
با اشاره به زير سؤال رفتن اقتدار و امنيت نظام گفت: »قرار است از شهاب الدين 
عزيزي خادم و مشاور حقوقي او غالمرضا رفيعي دعوت كنيم تا در فراكسيون 
ورزش حاضر شوند و به برخي ابهامات پاس��خ دهند. موضوع اصلي، بحث 
VAR و اظهاراتي است كه عزيزي خادم و رفيعي در برنامه فوتبال برتر مطرح 
كردند. اين صحبت ها هم به شأن داوران فوتبال كشور و هم به اقتدار و امنيت 
نظام خدشه وارد كرده است. موضوعي كه او به زبان آورد و اعالم كرد كشور 
در 20 سال نتوانسته يك جوراب وارد كند، به نوعي خوراك بيگانه هاست. 
اين مسئله قابل پيگرد است و بايد جواب بدهد كه چرا چنين صحبتي كرده 
است. در ورزش هر كسی بيشتر روي مسائل فني مانند تكنيك، تاكتيك و 
آمادگي جسماني تمركز كند موفق تر است. نبايد به مسائلي كه امروز بيشتر 
جنبه خرافات دارد، بپردازيم و از زحمات بازيكناني كه اغلب لژيونر هستند 
غافل شويم.« احمد راستينه يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز از اظهارات 
شائبه برانگيز عزيزي خادم انتقاد كرد: »از وزارت ورزش توقع داريم پاسخگوي 
رفتارهاي رئيس فدراسيون فوتبال باشد. از بخش حقوقي وزارتخانه توضيح 
خواسته ايم تا مش��خص كنند ماجراي مذاكره فدراس��يون با يك شركت 
مشكوك چيست. اينكه فدراس��يون از حراست خودش اجازه گرفته باشد 
كافي نيست، بايد قبل از هر مذاكره اي با طرف خارجي از ظرفيت هاي وزارت 
ورزش براي تحقيق اس��تفاده مي كردند. جدا از بحث خوبان عالم كه براي 
فوتبال حاشيه ايجاد كرده، اين حرف رئيس فدراسيون فوتبال كه ادعا كرده 

يك جوراب هم نمي شود به كشور وارد كرد، خيلي زننده بود.«
    

بيژن ذوالفقارنسب، مربي اسبق تيم ملي و مش��اور فعلي وزير ورزش نيز در 
گفت وگو با خبرگزاري دانش��جو ابراز اميدواري ك��رد نهادهاي ذي صالح به 
موضوع رمالي در فوتبال ورود كنند: »متأسفانه بحث جادوگري صحت دارد و 
سال هاست كه حيله گري در فوتبال ما حاكم شده  و خيلي ها گرفتار اين مسئله 
شده اند. متأسفانه شنيدم كه اين افراد حيله گر به سطح باالي فوتبال نيز رسوخ 
كرده اند و ساده لوحان را تحت تأثير قرار مي دهند. اميدوارم اين مسئله از فوتبال 
ما ريشه كن شود. فوتبال ايران با توجه به شرايط فني و ايمان بازيكنان مي تواند 
حقش را بگيرد. اميدوارم نهادهاي ذي صالح در اين مسئله ورود كنند و تذكرات 

الزم را بدهند. سال ها برترين تيم آسيا بوده ايم، آن هم بدون جادوگري.«

نگاهي به بازي هاي روز دوم هفته دوم ليگ برتر فوتبال

 تقدير سپاهانطلسم آبي ها در فوالدشهر مي شكند؟
 از خانواده نوجوان فداكار ايذه اي

فراموش كردني نيست؛ فداكاري كه به قيمت جانش تمام شد، آن هم 
بعد از دو هفته دست و پنجه نرم كردن با مرگ و جنگيدن براي زندگي 
كه آن را با فداكاري تمام و براي نجات جان پيرزن و دختري كه طعمه 
حريف شده بودند كف دستش گرفته بود. فداكاري كه نام علي لندي، 
نوجوان ايذه اي را براي هميش��ه در خاطره ها جاودانه كرد و حضور در 
مسجدسليمان براي مصاف با نفتي هاي اين شهر بهانه خوبي بود تا باشگاه 
سپاهان از خانواده علي لندي، نوجواني كه فداكاري اش به قيمت جانش 
تمام ش��د تقدير و تجليل كند. تجليلي كه نشان داد فداكاري نوجواني 
كه جانش را براي نجات همنوع خود فدا كرده، فراموش شدني نيست و 

افتخار اين رشادت تا هميشه براي خانواده او به يادگار خواهد ماند.

 ديدار با خانواده شهيد اهل تسنن 
در هفته وحدت

مسئوالن سازمان بسيج ورزشكاران به همراه دكتر كلهر، معاون فرهنگي 
و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش به مناسبت هفته وحدت و هفته 
تربيت بدني با خانواده ش��هيد اهل تس��نن، بهروز دورخ ديدار كردند. 
پاسدار شهيد دورخ در سال 1366 در سنندج متولد شد و در راه حفاظت 
و امنيت ايران اسالمي در سال 1371 به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
اين شهيد سرافراز در رشته هاي كشتي، ورزش زورخانه اي، بدنسازي و 
كوهنوردي فعاليت داش��ت.  كلهر، معاون فرهنگي ورزش همگاني در 
جريان اين ديدار گفت: »خوشحالم كه در ابتداي مسير كاريمان به ديدار 
خانواده شهدا آمديم. دشمن تمام سعي خود را براي اختالف افكني بين 
برادران اهل تسنن و شيعه انجام مي دهد كه ما بايد وحدت خود را اينگونه 
نشان دهيم.« در ادامه ميرجليلي، رئيس سازمان بسيج ورزشكاران هم 
گفت: »خانواده ش��هدا به گردن ما دين بزرگي دارند و ما خوش��بخت 

هستيم كه خدمت خانواده اين شهيد گرانقدر رسيديم.«

 عزيزی: بعد از طالي پاراآسيايي2022 
خداحافظي مي كنم

قبل از كسب خوشرنگ ترين مدال پاراتكواندو در پارالمپيك توكيو گفته 
بود كه توكيو آخرين ميداني اس��ت كه براي نبرد وارد آن مي شود، اما 
درخواست  كادر فني، اصغر عزيزي را از خداحافظي منصرف كرد: »33 
ساله هستم و بايد براي زندگي آينده خود برنامه ريزي كنم و متاهل شوم، 
به همين دليل قصدم خداحافظي بع��د از قهرماني در توكيو بود، اما به 
احترام فدراسيون و سرمربي تيم ملي پارالمپيك تصميم گرفتم با كسب 
طالي بازي هاي پاراآسيايي 2022 از دنياي قهرماني خداحافظي كنم. 
البته مصدوميت )پارگيACL ( اجازه حضور در مسابقات جهاني را به 
من نمي دهد، اما طالي پاراآسيايي آخرين مدالي خواهد بود كه كارنامه ام 

را تكميل مي كند و دوست دارم به آن برسم.«

اشرف رامین

46 س��ال دوري 
حامد قهرماني

    چهره
المپي����ك  از 
مسئله اي نيست 
كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. فوتبال 
اي��ران ب��ا تم��ام بري��ز و بپاش ه��ا و ادعاها و 
خودبزرگ بيني ها تنها رش��ته اي است كه اين 
ركورد منحصر به ف��رد را از آن خود كرده و هر 
المپيك هم وعده المپيك بعدي را مي دهد، آن 
هم فقط براي اينكه در اين رقابت ها حاضر باشد.  
تيم ه��اي اميدي كه در اين 46 س��ال ش��كل 
گرفته اند، تيم هاي بدي نبودند و ستارگان زيادي 
داشتند، اما هر بار صعود به المپيك محقق نشده 
تا حاال برسيم به تيمي كه هدايت آن را يكي از 
همان ستاره هاي المپيك نديده بر عهده دارد. 
مهدي مهدوي كيا درد ح��ذف از دور مقدماتي 
المپيك را با گوشت و پوست خود احساس كرده 
و خوب مي داند كه چيست. او حاال وظيفه سخت 
رساندن اميدهاي فوتبال ايران به المپيك 2024 
پاريس را برعهده دارد و كارش را با مس��ابقات 
مقدماتي قهرماني آس��يا در تاجيكستان آغاز 
مي كند. جايي كه تيم اميد ايران بايد به مصاف 
تيم هاي نپال، لبنان و تاجيكستان ميزبان برود.  
س��رمربي تيم اميد ايران پي��ش از ديدار امروز 
مقابل نپال )ساعت14:30دقيقه( با بيان اينكه 
اگر شاگردانش به مرحله بعدي مسابقات صعود 
نكنند فاجعه ای رخ نداده است، مي گويد: »ما با 
يك تيم جوان به اين مس��ابقات آمديم، چون 
هدف اصلي م��ان المپي��ك اس��ت. تلفيقي از 
بازيكنان ليگ برتري و ليگ دسته يك هستيم، 
تيم خوبي داريم و اميدواريم سه بازي خوب هم 
انجام دهيم. برنامه ريزي اصلي ما براي المپيك 
است. اين مسابقات و مسابقات نهايي را به منظور 
آمادگي در نظر گرفته اي��م.« مهدوي كيا ادامه 
می دهد: »براي اين به تاجيكس��تان آمديم كه 
صدرنشين شويم و سال آينده در مسابقات نهايي 
حضور پيدا كنيم. فك��ر مي كنم تيم باكيفيتي 
داريم. قطعاً به دنبال صدرنشيني هستيم، ولي 
در فوتبال هر چيزي ممكن اس��ت. ما يك تيم 

جوان داريم. اگر صعود هم نكنيم، فاجعه نخواهد 
بود. هدفمان بلندمدت است. دو، سه سال بايد 
تالش كنيم، ولي تالش��مان بر اين اس��ت كه 
صدرنشين شويم. حريف اصلي ما، تاجيكستان 
است. با توجه به اينكه از اين تيم شناخت داريم، 
قطعاً تاجيكس��تان حريف اصلي ما خواهد بود. 
برای همه تيم ها احترام قائل هستيم. در فوتبال، 
حريف راحت نداريم. مقابل نپال و لبنان هم كار 
سختي خواهيم داشت.« تيم اميد كشورمان در 
دومين بازي خود روز پنج شنبه از ساعت 14:30 
به مصاف لبنان م��ي رود و در آخرين بازي روز 
يك ش��نبه آين��ده از س��اعت 14:30 مقاب��ل 

تاجيكستان قرار مي گيرد.

امروز، آغاز ليگ برتر كشتي

آزادكاران با انگيزه سرشاخ مي شوند

اميد ها با مهدوي كيا در تاجيكستان

كيا: نتيجه نگيريم فاجعه نيست!

رقابت هاي ليگ 
فريدون حسن

     کشتی
برتر كشتي آزاد 
ايران از امروز در 
حالي آغاز مي شود كه درخشش آزادكاران ايران 
در دو رويداد بزرگ المپيك و مسابقات جهاني 
نروژ باعث ش��ده حاال هم انگيزه كشتي گيران 
حاضر در ليگ بيشتر شود و هم عالقه مندان به 
كشتي در كش��ور با دقت و حساسيت بيشتری 
مسابقات را دنبال كنند.  مس��ابقات ليگ تنها 
منبع درآمد كشتي گيران به حساب مي آيد و آنها 
با اس��تفاده از اين فرصت مي توانند بخش��ي از 
مشكالت و معضالت مالي خود را رفع و رجوع 
كنند. هرچند در س��ال هاي گذش��ته س��قف 
قراردادها آنچنان نبوده ك��ه دردي را از جامعه 
كش��تي درمان كند، اما حاال با توج��ه به اقبال 
عمومي از ورزش اول كشور و رو آوردن نوجوانان 
و جوانان به اين رشته به نظر مي رسد باشگاه ها با 
افزاي��ش س��طح دس��تمزد و قرارداده��اي 
كش��تي گيران گام بلن��دي در ك��م ك��ردن 
دغدغه هاي مالي كشتي گيران بردارند. اتفاقي 
كه بايد ديد تا چه حد به واقعيت نزديك مي شود.  
با اين  حال رقابت هاي ليگ برتر كش��تي آزاد از 
امروز در چهار گروه آغاز مي شود. در گروه اول 
اي��ن رقابت ه��ا تيم ه��اي آكادم��ي كش��تي 
نادري خادم، شركت داروس��ازي سهند ارس و 

اميدهاي لرس��تان حضور دارن��د. در گروه دوم 
تيم هاي س��تارگان س��اري، صنايع مازندران، 
باشگاه ورزشي مقاومت و خراسان جنوبي حضور 
دارند. شهيد صدر زاده، دانشگاه آزاد اسالمي، فرم 
دماي اراك و جوانان البرز هم تيم هاي حاضر در 
گروه سوم مسابقات را تشكيل مي دهند. پاس 
ناجا، فوالدين ذوب آم��ل و مجتمع آلومينيوم 
حكمتي هم تيم هاي گروه چهارم اين مسابقات 
را تش��كيل مي دهند.  وزن كشي كشتي گيران 
تيم هاي حاضر در گروه چهارم ديروز برگزار شد 
و مسابقات دور رفت با برگزاري كشتي هاي اين 
گروه از امروز آغاز مي شود. امروز ابتدا پاس ناجا 
با فوالدين ذوب آمل، س��پس فوالدين ذوب با 
مجتمع آلومينيوم حكمتي و در نهايت مجتمع 
آلومينيوم با پاس ناجا روبه رو مي ش��وند. امروز 
همچنين وزن كشي كشتي گيران تيم هاي حاضر 
در گروه سوم مسابقات انجام و فردا كشتي هاي 
اين گروه برگزار مي ش��ود. وزن كشي تيم هاي 
گروه اول هم فردا و مسابقات اين گروه نيز پنجم 
آبان ماه برگزار خواهد شد. وزن كشي گروه دوم 
هم روز ششم آبان و مسابقات آن هفتم آبان ماه 
انجام مي ش��ود تا به اين ترتي��ب دور رفت اين 
مسابقات به پايان برسد. رقابت هاي دور برگشت 
نيز از 16 آبان ماه با وزن كشي كشتي گيران گروه 

چهارم آغاز خوهد شد.

خطرناك و گلزن مثل طارمي
مهاجم ايراني بهترين روزهاي عمرش را س��پري مي كند. مهدي طارمي هم 
در تيم ملي ايران نقش كليدي دارد و هم در تيم باشگاهي اش پورتو. در ليگ 
پرتغال، آبي پوشان براي كسب عنوان قهرماني و جبران ناكامي ميليمتري فصل 
گذشته خيز بلندي برداشته اند. در اين ميان گلزن ايراني مسئوليتي مهم را بر 
دوش مي كشد. طارمي كه شم بااليي براي گلزني دارد، به خوبي جايگاهش را در 
فوتبال پرتغال پيدا كرده تا جايي كه پورتو و ستاره هايش همواره روي كمك ها 
او حس��اب ويژه اي باز مي كنند. بازي مقابل تيم توندال فرصتي را مهيا كرد تا 
مهاجم ملي پوش كشورمان دومين هت تريك خود در ليگ پرتغال را تجربه كند. 
مهدي طارمي در مصاف با اين تيم، يك تنه سه گل به ثمر رساند تا برتري 3 بر 
يك پورتو به ثبت برسد. طارمي دو سال پيش زماني كه پيراهن ريوه آوه را به تن 
مي كرد، اولين بار در پرتغال هت تريك كرده بود. اين سه گل هم براي پورتو مهم 
است و هم براي آقاي مهاجم. پورتو با اين پيروزي موقتاً صدر جدول را از چنگ 
اسپورتينگ رقيب سنتي اش درآورد به اين اميد كه در آينده فاصله اش را با مدافع 
عنوان قهرماني بيشتر كند. از طرفي تعداد گل هاي  زده طارمي در اين فصل به 
عدد 7 رسيد تا فعالً عنوان آقاي گلي را هم در اختيار داشته باشد. مهاجم پورتو 
اين تعداد گل را در 9بازي به ثمر رسانده و دياز هم تيمي اش هم با شش گل  زده 
رقيب اصلي او محسوب مي شود. كونسيسائو، سرمربي آبي ها با در اختيار داشتن 

چنين مهاجم ششدانگي بيش از پيش به آينده اميدوار شده است.

بذل و بخشش بي پايان در فوتبال 
اعداد و ارقام، پوچ ترين و  بي مفهوم ترين واژه ها در فوتبال ايران است كه به 
سادگي بر سر آن معامله مي شود. مفهومي پوچ كه گاه با صفرهاي بي پايان 
در قرارداد بازيكنان بي كيفيت و باكيفيت داخلي و خارجي درج مي شود 
و گاه توافقي مي ش��ود كالن بين مديران بي كفايت و مربيان ناكارآمد و 
بي دانش داخلي و خارجي و گاه نيز نتيجه گپي دوستانه براي چشم پوشي 
هنگفتي كه نه فقط براي بسياري از افراد جامعه رؤيايي دست نيافتني 
است كه در خواب نيز به خود نمي بينند كه براي رشته هاي ديگر نيز به 
آرزويي محال و دست نيافتني مي ماند، اما در فوتبال به سادگي هرچه 

تمام تر مي توان بر آن چشم بست يا ناديده اش گرفت. 
مسئله بدهي هاي هنگفت به جا مانده از قراردادهاي تركمنچايي نيست 
كه مديران با مربيان و بازيكنان عقد مي كنند، موضوع گاه تلخ تر مي شود 
و به مالياتي بازمي گردد كه بايد بر اين اعداد و ارقام درشت بريده شود و 
مي شود، اما پرداخت آن مي ماند به وقت خرمن ... . وقتي كه شايد هرگز 
نرسد و وقتي هم كه برسد با يك گپ و گفت دوستانه مي تواند مشمول 
عفوي شاهانه شود! مالياتي كه بس��ياري قبل از رسيدن دست شان به 
اندك حقوقي كه كفاف زندگي شان را هم نمي دهد آن را می پردازند، 
اما برخي نيز به رغم دريافتي هاي قابل توجهي كه زندگي هاي شاهانه 
و لوكس را براي آنها رقم مي زند از پرداختش چنان طفره مي روند كه 

بماند براي قيامت!
گرفتن نوك تيز پيكان انتقاد در فوتبال به س��مت مقصر كار آس��اني 
نيست. مقصري كه گاه در قالب مديري بي كفايت رخ مي نمايد و گاه در 
شمايل مسئولي ناكارآمد و گاهی هم تصميم گيرنده اي مي شود كه حق 

و ناحق كردن برايش كوچك ترين اهميتي ندارد. 
تعليق بدهي مالياتي 300 ميلياردي تنها يك باشگاه براي بازنگري كه در 
راستاي كاهش چشمگير آن رخ مي دهد، نمونه بارز ديگري از پوچ بودن 
مفهوم اعداد و ارقام در فوتبال ايران است. پوچ بودن رقم هاي درشتي كه 
به سادگي هرچه تمام تر بذل و بخشش و ناديده گرفته مي شود. اعداد و 
ارقام نجومي، درشت و هنگفتي كه مي تواند در اين روزهاي سخت، گره 
از مشكالت بسياري باز كند و زمينه ساز موفقيت هاي زيادی شود، اما 
درست در روزهايي كه قهرمانمان كارت يك ميليون توماني مسدود را 
به عنوان پاداش دريافت مي كند و بسياري درد نان دارند و خيلي ها قيد 
ورزش قهرماني را مي زنند براي تأمين نيازهاي خانوادگي خود، هستند 
كسانی كه چشم به البي مديران خود دارند براي بخشيده شدن مالياتي 
كه حق مردمي است كه اين روزها به سختي روزگار مي گذرانند، اما به 
سادگي از آن چشم پوشي مي شود براي جلب رضايت فوتبالي هايي كه 

بسياري از آنها نه درد نان دارند و نه دغدغه زندگي!
پيش تر ها زرنگ بازي ها بيش��تر بود و ماليات هاي بريده شده بر حقوق 
مربيان و بازيكنان بر گرده باش��گاه ها گذاشته مي شد. بدعتي كه البته 
سال ها قبل قوانين سفت و سخت مانع از ادامه و پيش روي آن شد، اما 
پايان چندان خوشي نداشت، وقتي اجباري بر پرداخت به موقع آن نبود 
كه اگر بود ارقام درش��ت و هنگفتي را شامل نمي شد كه بابتش شاهد 
البي ها و رايزني هايي باشيم كه نتيجه اش اگرچه براي باشگاه ها و مربيان 
و بازيكنان خوشايند است، اما براي عامه مردم كه عرق شان خشك نشده 
بايد پرداختش كنند، نه، وقتي به وضوح مي بينند آنها كه دست ش��ان 
به دهان شان مي رسد به سادگي در پي يك گپ و گفت دوستانه معاف 
مي شوند از پرداختي كه به گردن شان است، اما اين بذل و بخشش شامل 

حال آنها با آن حقوق هاي بخور و نميرشان نمي شود!
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