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هفت�ه هجده�م رقابت ه�ای لی�گ برتر در 
حالی عصر ام�روز با برگ�زاری چه�ار دیدار 
اس�تارت می خورد ک�ه حضور تماش�اگران، 
مهم تری�ن مس�ئله اس�ت، خصوص�ًا ب�رای 
پرس�پولیس که قرار اس�ت بعد از مدت ها از 
حمایت هوادارانش در آزادی بهره مند شود. 
استارت رقابت های این هفته، ساعت 14 در تبریز 
زده می شود، جایی که تراکتور از فوالد پذیرایی 
می کند. در ادام��ه ملوان - نس��اجی همزمان با 
سپاهان – گل گهر، ساعت 15 به مصاف یکدیگر 
می روند و دس��ت آخر نیز پرس��پولیس س��اعت 
14:45 از آلومینیوم پذیرایی می کند. دیداری که 
پیشتر قرار بود ساعت 17 برگزار شود، اما زمان آن 
دستخوش تغییر شد. پرسپولیس در حالی امروز 
برابر آلومینیوم در آزادی به میدان می رود که بعد 
از مدت ها قرار اس��ت حمایت هوادارانش را روی 

سکوها به همراه داشته باشد. 
حفظ صدرنشینی بعد از نتایج رقم خورده در هفته 
گذشته برای پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری 
دشوار شده است، به خصوص که سرخپوشان عصر 
امروز در آزادی میزبان آلومینیوم اراک هس��تند. 
تیمی که طی یکی، دو فصل اخیر به گربه س��یاه 
سرخپوشان تبدیل شده است! پرسپولیس درست 
در روزی که هم اس��تقالل برنده میدان بود و هم 
سپاهان، مقابل فوالد تن به شکست داد تا فاصله 
تیم دوم جدول)زردپوشان اصفهانی( با صدر به دو 
امتیاز کاهش یابد و حاال تنها برد است که می تواند 
باعث ادامه حضور یاران یحی��ی در صدر جدول 
ش��ود. برتری که دس��تیابی به آن بی شک مقابل 
نماینده اراک کار س��اده ای نیست! اگرچه از پنج 
مصاف قبلی سرخپوشان در سه دیدار برنده و در 

دیدار بازنده بوده، اما از دور برگشت لیگ بیستم 
آلومینیوم و پرسپولیس یکی در میان برنده بازی 
بودند که اگر با همین فرمان پی��ش بروند، امروز 

نوبت برد نماینده اراک است.
پرسپولیس در دور رفت توسط میالد سرلک از 
تنها شوت در چهارچوب خود برای برتری مقابل 
آلومینیوم در اراک اس��تفاده کرد. موفقیتی که 
مدعی عنوان قهرمانی عصر امروز به تکرار آن در 
آزادی نیاز مبرمی دارد، چراکه کسب هر نتیجه 
دیگری می تواند صدرنشینی این تیم را به خطر 
بیندازد، خصوصاً که س��پاهان به لحاظ تفاضل 
گل نیز چیزی از سرخپوشان پایتخت کم ندارد و 
عزم خود را برای به زیر کشیدن شاگردان یحیی 
جزم کرده اس��ت. موفقیتی که دستیابی بدان 
چندان هم دور از انتظار نیس��ت اگر تیم یحیی 
همان بازی را در آزادی به نمایش بگذارد که در 

اهواز مقابل فوالد ارائه داد.
برتری در این دیدار برای آلومینیوم هم به همان 
اندازه اهمیت دارد. اگرچه این تی��م با 24 امتیاز 
در رده هفت��م جدول قرار دارد، ام��ا پیروزی برابر 
صدرنشین لیگ پوئن مثبتی در کارنامه رحمتی 
خواهد بود. سرمربی جوان آلومینیوم که می گوید 
تنها نگرانی اش از مصاف با پرسپولیس داوری است: 
»خوب می دانیم کار س��اده ای برابر پرس��پولیس 
نداریم. این تیم صدرنش��ین لیگ اس��ت و مدعی 
قهرمانی، اما ما هم نشان دادیم در بازی های بزرگ 
خوب بازی می کنیم. تنها نگرانی من بابت داوری 
است. با توجه به اتفاقات بازی قبلی پرسپولیس و 
مسائل داوری پیش آمده هر تیمی امروز برابر این 
تیم بازی داشته باش��د، ناخودآگاه نگران مسئله 
داوری می ش��ود، به خصوص من که در بازی های 

قبلی به اندازه کافی بابت داوری متضرر شده ام.«
یحیی هم با اش��اره به اهمیت بازی با آلومینیوم 
و س��ه امتیاز آن که می تواند تداوم صدرنش��ینی 
تیمش را به دنبال داش��ته باش��د، تأکید می کند 
پرسپولیس امروز یک بازی هجومی را به نمایش 
می گذارد: »بازی مهمی را پیش رو داریم و با توجه 
به وضعیت جدول برای ماندن در صدر کسب سه 
امتیاز هدف اول ماست. امیدوارم این اتفاق بیفتد. 
آلومینیوم تیم قابل احترام و حریف سختی برای 
ماست. واقعاً بازی راحتی نخواهیم داشت و یکی 
از سخت ترین دیدارهای لیگ است. هر تیمی که 
با آلومینیوم بازی دارد، دشواری خاصی را خواهد 
داش��ت. امیدوارم فردا تمرکز خوب��ی مقابل این 
تیم داشته باشیم. فوتبالی هجومی را مقابل آنها 
به نمایش می گذاریم. از طرفی خوش��حالیم که 
تماشاگران وارد اس��تادیوم می شوند و بی صبرانه 
منتظر حضور آنها هس��تیم. امیدوارم فردا شاهد 

یک بازی خوب از طرف تیم ما باشند.« 
البت��ه یحی��ی خ��وب می دان��د با خ��ط دفاع 
مستحکمی که آلومینیوم دارد)هشت گل خورده 
در 17 بازی( باز کردن قفل دروازه این تیم کار 
ساده ای نیست. سروش رفیعی، بازیکن محروم 
سرخپوشان احتماالً امروز برای تیمش به میدان 
برود و این ش��اید کمکی باشد برای پرسپولیس 
تا نمایشی متفاوت از بازی با فوالد داشته باشد 
تا هواداران این تیم که بعد از مدت ها پایشان به 
ورزشگاه آزادی باز می شود، یک بازی زیبا و البته 

نتیجه ای قابل قبول را شاهد باشند. 
      

مصاف سپاهان با گل گهر هم به لحاظ حساسیت 
چیزی از دیدار پرسپولیس- آلومینیوم کم ندارد. 

رویارویی قلعه نویی با تیم سابق خود در اصفهان از 
یک سو و حضور قرضی کاپیتان سپاهان در ترکیب 
گل گهر از سوی دیگر بر اهمیت کسب سه امتیاز 
این بازی برای میزبان جهت دس��تیابی به صدر 
افزوده اس��ت، خصوصاً که مصاف دو تیم در دور 
رفت بدون برنده و با نتیجه پ��رگل 2 -2 به پایان 
رسید، اما مورایس امیدوار است ایگور کاتاتو صید 
جدیدش )وینگر مهاجم 27 ساله برزیلی( بتواند 
او را در کسب پیروزی در مصاف امروز با گل گهر 
کمک کند. تیمی که هفته گذش��ته در واپسین 
لحظات بازی از شکس��ت در درب��ی کرمان فرار 
کرد، ام��ا باید دید می تواند از چنگال س��پاهان و 
س��رمربی پرتغالی آن نیز بگریزد ی��ا با زمین گیر 
کردن س��پاهان در اصفهان به ادامه صدرنشینی 

سرخپوشان پایتخت کمک می کند. 
      

فوالد بعد از کس��ب پیروزی مقابل صدرنشین 
لیگ انگیزه زی��ادی برای رس��یدن به رده های 
باالی ج��دول دارد، اما برای دس��تیابی به این 
موفقیت باید از س��د سرخپوشان تبریزی عبور 
کند. فوالد در دور رفت بعد از یک مصاف زیبا و 
نفسگیر موفق به برتری 3 بر 2 شد. با این وجود 
شرایط امروز تفاوت زیادی با مصاف دور رفت در 
اهواز دارد و مهم ترین آن حضور خمز اسپانیایی 
به جای س��رمربی روس روی نیمک��ت تراکتور 
است. مربی که نه فقط تغییرات قابل توجهی در 
نحوه بازی نماینده تبریز ایجاد کرده که می تواند 
کار فوالد را هم برای تکرار برتری مقابل تراکتور 
س��خت کند. با این وج��ود انگیزه ف��والد برای 
رسیدن به جمع مدعیان باالی جدول می تواند 

کار دست تراکتور بدهد، حتی در تبریز!
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اشرف رامین

علی  قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز بر این باور است که 
کاهش بودجه در س��ال بازی های آسیایی و کس��ب سهمیه المپیک 
اتفاق خوبی نیست: »به عنوان بخشی از این مجموعه تابع تصمیمات هستیم، اما به نظرم اگر قرار به 
کاهش بودجه ورزش است باید بخش خصوصی به کمک ورزش بیاید. ورزش ایران در سال 1402، 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی و همچنین مسابقات آسیایی، جهانی، بین المللی و رویدادهای کسب 
المپیک در رشته های مختلف را پیش رو دارد و در طول س��ال نیز رویدادهایی برگزار می شود که 

ماحصل هزینه و تالش برای کسب موفقیت در این مسابقات، 
کسب سهمیه المپیک و مدال های رنگارنگ در میدان های 
مهمی چون المپیک و بازی های آس��یایی اس��ت. ضمن 
اینکه اعزام های زیادی در پیش است و باید توجه کنیم که 
موفقیت های ورزشی می تواند همگرایی و همدلی خوبی 

بین مردم به وجود بیاورد.«
عضو هیئت اجرای��ی کمیته ملی المپیک با اش��اره به نقش 

مه��م ورزش در جامعه بر لزوم هزین��ه کردن در 
این  بخش تأکید کرد و گفت: »کمترین تأثیر 
ورزش در افراد جامع��ه، کاهش هزینه های 
بیمارستانی است. اگر مردم از ورزش فاصله 
بگیرند و به این موض��وع مهم کم توجهی 
شود، هزینه های کشور در بخش بیماری 
و درمان افزایش می یابد ک��ه این اتفاق 
خوب��ی نیس��ت. ضم��ن اینک��ه یکی از 
مأموریت های ورزش حفظ غرور ملی و 

تقویت و همبستگی در جامعه است.«

 از دربی شمال تا خیز هورسان
برای حضور در پلی آف

کاهش بودجه ورزش زیانبار است

      خبر هفته بیست و سوم لیگ برتر والیبال عصر امروز در حالی با برگزاری هفت 
دیدار در ش��هرهای تهران، اردکان، س��یرجان، ارومیه، اصفهان، گنبد و 
گرگان پیگیری می شود که هورسان به شدت در پی کسب چهارمین سهمیه حضور در پلی آف است. یکی 
از بازی های حساس امروز، دربی شمال است که طی آن لبنیات هراز آمل، صدرنشین لیگ به میهمانی 
پاس گرگان می رود. مصافی که با کوچک ترین لغزشی از سوی یاران عطایی می تواند این تیم را از صدر به 
زیر بکشد. در ادامه شهداب که مترصد کوچک ترین فرصتی برای صدرنشینی است در ارومیه با شهرداری 
این شهر دیدار می کند. پیکان تیم سوم جدول میزبان نیان الکترونیک خراسان است. هورسان در سیرجان 
به مصاف فوالد این شهر می رود. ایفاسرام اردکان میزبان راه یاب ملل مریوان است. گیتی پسند در اصفهان 

به مصاف مس رفسنجان می رود و سایپا نیز میهمان شهرداری گنبد است.

مقامی: دالیل حسینی برای استعفا منطقی نبود

استعفای ناگهانی سعید علی حسینی، سرمربی 
تیم ملی، فدراس��یون وزنه برداری را به چالش 
کش��یده اس��ت. البته قرار اس��ت طی امروز و 
فردا، کمیته فنی فدراس��یون برای بررس��ی 
این مسئله و شاید هم انتخاب سرمربی جدید 

تشکیل جلسه دهد. مسئله اما نحوه کناره گیری 
س��رمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگس��االن 
است که ابهاماتی را ایجاد کرده است. عده ای 
اس��تعفای او را قابل پیش بین��ی  می خوانند و 
دلیلش را نیز کاندید شدن به عنوان کارشناس 
خب��ر در تیم ای��وب بهت��اج )نامزد ریاس��ت 
فدراس��یون وزنه برداری( می دانند. برخی نیز 
نظری کاماًل متفاوت دارن��د و معتقدند چون 
قرارداد حس��ینی در زمان ریاست مرادی)10 
روز قب��ل از پای��ان کارش در فدراس��یون 
وزنه برداری( بس��ته ش��ده، مدیری��ت جدید 
تمایلی به ادامه همکاری با او نداش��ته اس��ت! 
مسئله ای که حسین مقامی، دبیر فدراسیون 
وزنه برداری در گفت وگ��و با فارس صراحتا آن 

را رد می کند: »حس��ینی جزو س��رمایه های 
ورزش کشور اس��ت، اما اینکه در دوره جدید 
در کدام بخش استفاده ش��ود هر فدراسیونی 
نقطه نظرات و برنامه های خود را دارد. اینطور 
نبوده که چون قرارداد او در گذشته بسته شده، 
ما نخواهیم با او ادامه دهیم. انوشیروانی هم از 
ابتدا دوست داشت علی حسینی در کادر باشد، 
اما کدام کادر باید بررسی می شد. با این وجود 
در این مدت حمایت کامل از این مربی صورت 
گرفته است. ما اردوهای خوبی را برگزار کردیم 
و کم کاری وجود نداشت. برای اولین بار اردوی 
تیم ملی در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و 
هر درخواستی سرمربی داشت اجابت شد، اما 
در حالی که همه سرمربیان تیم های ملی موظف 

بودند برنامه فصلی، هفتگی، روزانه یا ساالنه را 
قبل از ش��روع تمرینات به تأیید فدراسیون یا 

کمیته فنی برسانند، او برنامه نداده بود.«
دبیر فدراس��یون وزنه برداری بر این باور است 
که نحوه استعفای حسینی درست نبوده و او 
باید با حضور در فدراسیون با انوشیروانی دیدار 
و در این م��ورد گفت وگو می ک��رد: »در متن 
نامه حسینی آمده است، سه بار با فدراسیون 
مکاتبه کردم و پاسخی نگرفتم، به همین خاطر 
استعفا کردم. فکر نمی کنم اس��تعفا به دلیل 
پاسخ ندادن به نامه ها منطقی باشد. عرف این 
است که سرمربی در فدراسیون حضور یابد و 
با رئیس یا سرپرست فدراسیون صحبت کند و 

درخواستش را بدهد.«

 بهانه جویی

 یا انکار واقعیت؟

شمیم رضوان
      بازتاب

      چهره
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 کاش دیگو 
جام را  به من می داد

آرژانتینی ها هنوز بابت قهرمانی در جام جهانی خوش��حال هس��تند. 
هواداران آلبی سلسته برای تصاحب جام، 36 سال انتظار کشیدند و در 
نهایت با درخشش تیم اسکالونی در قطر به آرزویشان رسیدند. آرژانتین 
تیم یکدستی در جام 2022 داشت. ستاره اصلی این تیم کسی نبود جز 
لیونل مسی که در نهایت جایزه بهترین بازیکن جام جهانی را هم از آن 
خود کرد. هدفی که کاپیتان سال ها منتظر تحقق آن بود و بابت ناکامی 
آرژانتین بارها مورد انتقاد قرار گرفت تا اینکه در قطر طلسم شکست و 
راه راه پوشان با گذشتن از سد فرانسه جشن قهرمانی به راه انداختند. 
با گذشت نزدیک به دو ماه از اتمام جام جهانی، مسی در گفت وگویی 
حسش را نسبت به افتخارآفرینی با پیراهن آرژانتین بیان کرد: »دوست 
داشتم دیگو مارادونا، جام را به من بدهد. عکسی که از من روی دست ها 
گرفته شده، واقعاً زیبا درآمده است. همه با دیدن این عکس یاد عکس 
تاریخی دیگو افتادند. من هم خیلی خوشم آمد، چراکه معتقدم هرچه 
دارم از کس��انی دارم که همیش��ه از من حمایت کرده اند. وقتی جام 
طالیی را آنجا دیدم، نمی توانس��تم از آن چش��م بردارم. جام صدایم 
می کرد. وقتی در آن استادیوم زیبا جام را دیدم که می درخشد، دیگر 
به هیچ چیز فکر نمی کردم جز آن لحظه جادویی. واقعیت این اس��ت 
که از آن روز همه  چیز برای من و همه عوض شده. واقعاً اتفاق بزرگی 
بود. حاال که مدتی گذشته تازه می فهمیم چه ابعاد عظیمی داشت. ما 
به چیزی رس��یدیم که بزرگ ترین رؤیایمان بود و من در طول دوران 
فوتبالی ام می خواستم به آن برسم. اگر به گذشته برمی گشتم به لئوی 
جوان می گفتم اتفاق فوق العاده ای در انتظارش اس��ت. هرگز نباید از 
رؤیاهایت دست بکشید، چراکه در نهایت بزرگ ترین پاداش ممکن را 
به دست می آوری و داستانت با پایانی خوش تمام می شود، درست مثل 

یک فیلم سینمایی.«

از حضور روسیه در آسیا تا بالتکلیفی تیم امید

 برای موفقیت در هانگژو
2هزار میلیارد نیاز داریم

ورزش ایران برای موفقیت در بازی های آس��یایی هانگ��ژو به بودجه 
بیش��تری نیاز دارد. جلس��ه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دیروز 
برگزار شد و مهم ترین مسئله بیان مشکالت اقتصادی در مسیر حضور 

در بازی های آسیایی و مسابقات کسب سهمیه المپیک بود. 
مناف هاشمی پس از پایان این جلسه بار دیگر بر اعزام کیفی کاروان به 
هانگژو تأکید کرد. دبیرکل کمیته ملی المپیک با تشریح بودجه در نظر 
گرفته شده برای ورزش در سال آینده اظهار داشت: »بودجه کمیته ملی 
المپیک سال قبل در سه ردیف بوده؛ ردیف اصلی 230 میلیارد، متفرقه 
80  میلیارد تومان و عمرانی هم عددی مختصر بود. تالش کردیم برای 
دو رویداد مهم سال آینده بازی های آسیایی و کسب سهمیه المپیک 
بودجه بگیریم. برای بازی های آسیایی با کاروان کیفی اعزام خواهیم شد 
و با فدراسیون ها جلسه داشتیم و خالصه گزارش را در قالب مکاتبات 
متعدد به س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کردیم و هر سه ردیف بودجه 
را ارتقا دادیم. ردیفی برای بازی های آسیایی در نظر گرفتند، هرچند 
کافی نیست، اما همین که این مقدار را در نظر گرفتند اتفاق خوبی است. 
80 تا 85 درصد رشد داشته ایم، اما اعتبار کمیته برای کادرهای فنی، 
حضور در مسابقات، استعدایابی و اقدامات زیرساختی کافی نیست. اگر 
گشایشی در بودجه ایجاد شود شاید در ردیف متفرقه کمک بیشتری 
کنند تا در سال آینده دچار مشکل نشویم. در بازی های آسیایی 2010 
گوانگجو که چهارم شدیم، آن زمان 50 میلیارد تومان اعتبار برای این 
مسابقات بود و دالر هم زیر هزار تومان بود. بر مبنای قیمت امروز دالر، 
50 میلیون دالر یا 2 هزارمیلیارد تومان برای بازی های آس��یایی نیاز 

داریم تا با رقبا رو به رو شویم. رشد این بودجه کافی نیست.«
    درخواست حمایت از دولت و مجلس

هاشمی در ادامه به کسری بودجه کمیته اشاره کرد: »اگر با ارز نیمایی 
حس��اب کنیم، نیاز ما بیش از هزار میلیارد تومان بودجه است و اگر با 
ارز 42هزار تومانی حساب کنیم، نیاز بودجه ای ما 2هزار میلیارد تومان 
خواهد بود. در حال حاضر با ارز نیمایی هم حساب کنیم  900 میلیارد 
و خرده ای کسری داریم. در ادوار گذشته چهارم، سپس پنجم و در دوره 
قبل هم ششم شدیم. اگر می خواهیم جایگاه ششم را حفظ کنیم باید 

دولت و مجلس  حمایت کنند.«
    حضور روسیه در هانگژو

دبیرکل کمیته، حضور کاروان ورزش روس��یه و بالروس در بازی های 
آس��یایی هانگژو را قطعی و آن  را به سود ورزش��کار ایران خواند: »این 
تصمیم شورای المپیک آس��یا و IOC اس��ت. به ما اعالم کردند آنها 
با کاروان 500 نفره ش��رکت می کنند، ولی در جداول و مدال حساب 
نیستند. اگر در مدال سهم داشته باشند رتبه ما ممکن است کاهش یابد 
و اگر لحاظ نکنند این حسن را دارد که ورزشکاران ما در رقابت با آنها 

می توانند تمرین کنند و تیم هایمان تقویت خواهند شد.« 
    خودشان گزینه بدهند 

مناف هاشمی از فدراس��یون فوتبال خواست تا هرچه سریع تر تکلیف 
تیم امید را مشخص کند: »بر اساس انتظارات مردم و جایگاه کمیته به 
فدراسیون قول کمک دادیم. ترکیب سرپرست و کادرفنی باید زودتر 
مشخص ش��ود. زمان کمی داریم و این مطالبه بیش از 40 ساله مردم 
است و این توان در فوتبال برای کسب سهمیه المپیک وجود دارد. دو 
بار با فدراسیون فوتبال جلسه داشتیم و حبیب کاشانی را معرفی کردیم. 
اینکه چه مسائلی اس��ت که ما خبر نداریم باید از فدراسیون بپرسید، 
حتی اگر گزینه ما را قبول ندارند، گزینه دیگری را مطرح و کار را شروع 
کنند. عماًل فرصت ها با ادامه این روند از بین می رود. از عزیزان در فوتبال 

استدعا دارم زودتر تصمیم بگیرند .«

رویارویی سرخپوشان 
با گربه سیاه

بازیکنان اس�تقالل برای رویارویی با مس  کرمان از 
هر نظر آماده هس�تند. پیروزی پ�رگل مقابل ملوان 
موقتاً به ناکامی های اخیر آبی ها پایان داد. ساپینتو و 
شاگردانش حسابی تحت فشار بودند، اما با برد خانگی 
هفته پیش فعاًل اوضاع آرام ش�ده اس�ت. استقالل 
فردا در کرم�ان به مص�اف مس این ش�هر می رود و 
سرمربی پرتغالی از اینکه بازیکنانش سرحال هستند 
خوشحال است. تمرین روز گذشته این تیم دیروز زیر 
باران برگزار شد و اس�تقاللی ها تمرین پرنشاطی را 
پشت سر گذاشتند. به نظر می رسد آبی ها عزم خود را 
جزم کرده اند تا قدر فرصت های باقی مانده را بدانند و 
کمتر امتیاز از  دست بدهند. البته تا همین جا نیز پنج 
امتیاز کمتر از پرس�پولیس دارند و برای جبران این 

فاصله باید بجنگند.

 روزهای آفتابی آبی ها 
زیر باران

قاب

شیوا نوروزی

دعوای زرگری مدیران فوتبال
کاری ندارند جز اینکه علیه هم مصاحبه کنند و خودشان را بهترین مدیر 
جلوه دهند، در صورتی که دست همه مدیران فوتبالی برای مردم رو شده 
و حنایشان دیگر رنگی ندارد. هر چقدر هم در رسانه ها دعوای زرگری راه 

بیندازند، باز هم افکار عمومی گول ادعاهایشان را نمی خورد.
مدیری��ت در فوتبال نه تنه��ا تخص��ص نمی خواهد، بلکه ب��ه تجربه 
خاصی نیز نیاز ندارد. بعضاً بودند افرادی ک��ه از خارج از حوزه ورزش 
مسئولیت باشگاه های پرطرفدار را برعهده گرفتند و بعد از آنکه آوازه 
سوءمدیریت شان همه جا را پر کرد، صندلی ریاست را ترک و به حوزه 
دیگری نقل مکان کردند. سایرین هم که دم از باتجربه بودن می زنند 
دس��ت کمی از بی تجربه ها ندارند. البته این دست از مدیران کارکشته 
راه و روش فعالیت در رأس باشگاه های مطرح را بلدند و خوب می دانند 
چطور رفتار کنند و تصمی��م بگیرند که بعدها بتوانند ب��ا آب و تاب از 

شاهکارهایشان تعریف و تمجید کنند. 
یک مصاحبه تلویزیون��ی و به راه  افت��ادن یک جدل دیگ��ر در فوتبال 
باش��گاهی؛ البته اولین بار نیس��ت و آخرین  بار هم نخواهد بود. مدیری 
که دیگر سمتی در باشگاه پرهوادار ندارد در گفت وگوی شبانه با جدیت 
و ارائه آم��ار و ارقام از عملکردش دفاع می کند و مدعی می ش��ود بدهی 
گذش��تگان را نیز پرداخت کرده اس��ت. مدیر فعلی ه��م از غافله عقب 
نمی ماند و هنوز آفتاب نزده جواب او را می ده��د و خالف ادعاهایش را 
مطرح می کند. متأسفانه زیاده خواهی و فرافکنی در ورزش ایران و به ویژه 
فوتبالمان موج می زند و هیچ عامل بازدارنده ای ه��م برای مبارزه با آن 
وجود ندارد. اوضاع طوری ش��ده که هر کس در هر جایگاهی که هست 
از مدیرعامل فعلی گرفته تا مدیران قبلی از طریق تریبون های رس��می 
ادعاهای زیادی را مطرح می کنند. یک��ی می گوید از جیبم خرج کردم، 
دیگری مدعی می ش��ود میلیاردها تومان بدهی های گذش��ته را صاف 
کرده، یک نفر از ریخت وپاش های نجومی در باشگاه متبوعش حمایت 
می کند و نفر آخر هم صراحتاً به مدیر قب��ل از خودش اتهام دروغگویی 
می زند. این حال و روز حاکم بر این رشته پرهزینه و بدون بازدهی است 
که آقایان همه ج��وره حمایتش کرده و آن را تنها دلگرمی و دلخوش��ی 
مردم معرفی می کنند. معلوم نیست چه کسی راست می گوید و چه کسی 
دروغ. البته همه مدعی پاکی و صداقت هستند، ولی در اصل همه از یک 
قماش هستند و پرونده هر کدام را که بررسی کنید پر از تخلف های ریز 
و درشت، دور زدن قانون و حیف و میل بیت المال است. در نهایت هم با 
هیاهو و فرافکنی، عالم و آدم را مقصر جلوه می دهند و برای گرفتن پول 
بیشتر دولت و مجلس را به بهانه های مختلف تحت فشار قرار می دهند. 
متأسفانه هیچ نهاد یا مرجعی هم برای راستی آزمایی ادعاهای مطرح شده 
این آقایان در فوتبال وجود ندارد. در حقیقت هر کسی در هر جایگاهی 
می تواند ادعایی را بیان کند و دعوای بزرگی به راه بیندازد. مدت هاست 
که بحث های متناقضی در خصوص هزینه های باش��گاه استقالل وجود 
دارد، اما وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی سرخابی ها نه تأیید می کند 
و نه تکذیب. اینگونه بی تفاوتی از سوی باالدستی ها باعث شده طرفین 
دعوا هر س��ازی می خواهند بزنند و هیچ کس هم نیست که از آنها برای 

ادعاهایشان مدرک مستند بخواهد. 
سال هاست باشگاه های لیگ  برتری با همین دست فرمان جلو می روند و با 
اینکه حساسیت ها روی پرسپولیس و استقالل زیادتر از بقیه تیم هاست، 
اما این دو باش��گاه نیز بدون نظارت و رس��یدگی مراجع نظارتی اداره 
می شوند و از بیت المال هزینه می کنند. هزینه ای که البته بیشتر حیف و 
میل می شود، درحالی که در فوتبال حرفه ای مدیریت حرف اول را می زند 
و اگر در این حوزه لنگ بزنیم باید فاتحه این رشته را خواند. وضعیت ما نیز 
دقیقاً همین طور است؛ میزان بدهی  و تعدد شکایات به حدی است که 
اصالً نمی توان امیدی به آینده فوتبال کشور داشت. بگومگوهای مدیران 
در رس��انه ها نیز تنها برای بازی با احساسات هواداران و منحرف کردن 
افکار عمومی از واقعیت هاست و هیچ بازده دیگری ندارد. اینکه رسانه های 
مختلف به ویژه رس��انه  ملی چرا به مدیران فوتبالی ت��ا این اندازه فضا و 

فرصت برای مطرح شدن می دهند نیز خود ابهامی بزرگ است.

درحالی که بالتکلیفی تیم ملی فوتبال ادامه دارد، کارلوس کی روش 
با پستی اینستاگرامی با تیم کشورمان خداحافظی کرد. عملکرد 
ضعیف ای��ران در جام جهانی قطر انتقادهای زی��ادی را به همراه 
داشت. با این  حال وزارت ورزش از نتایج تیم ملی ابراز رضایت کرد، 
منتها فدراسیون فوتبال و در رأس آن مهدی تاج فعاًل تصمیمی 
برای آینده نیمکت تیم ملی نگرفته اند و معتقدند نباید عجله کرد، 
اما کی روش روز گذشته از طریق صفحه شخصی خود از بازیکنان، 
کادرفنی و مردم ایران خداحافظی کرد: »وقتی که سفر جدیدی 
را آغاز می کنم، خاطرات زیادی وجود دارد که با افتخار آنها را نگه 
خواهم داش��ت. مایلم از بازیکنان فوق العاده ام در تیم ملی تشکر 
کنم. قدردان زحمات کادر وفادار ایرانی ام، فدراس��یون فوتبال و 
همه کسانی که از من و میراث تیم ملی حمایت کردند، هستم. از 
همه هواداران بابت حمایت و الهام بخشی شان در این چند سال 

تشکر می کنم. به امید آینده.« 

وداع همیشگی کی روش با تیم ملی؟!

دنیا حیدری
      گزارش  یک


