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فريدون حسن

 جلوی ورود فساد
 به ورزش را بگیرید 

س��پردن کار به مدیران ناکار آمد و فاس��د آفت هر نهادی اس��ت. این 
واقعیتی است که  می تواند هر کشوری را با چالش های اساسی روبه رو 
کند. جالب اینکه همه ه��م از برخورد و جلوگیری از این کار س��خن 
می گویند، اما آنچه در عمل دیده می ش��ود متفاوت با تمام س��خنان 
است. احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور می گوید: 
»متأسفانه برخی از مدیرانی که منصوب می ش��وند عالوه بر نداشتن 
تخصص الزم و تحصیالت مرتبط هیچ گونه برنامه پیشگیری از فسادی 

نداشته و ارائه نکرده اند.«
نمونه این انتصاب ه��ا را به راحتی می توان در مدیریت ورزش کش��ور 
دید. مدیرانی که کوچک ترین آشنایی با ورزش نداشته و ندارند و بدتر 
آنکه نه تنها طرح و برنامه ای برای مبارزه با فس��اد هم نداشته که خود 
هر روز ریشه فساد را در ورزش کشور گسترانده اند. آنچه این روزها در 
فضای انتخابات ریاست فدراس��یون فوتبال در حال رخ دادن است نیز 
نمونه خوبی است. یکسری مدیر که بزرگ ترین خسارت تاریخ ورزش 
را به بیت المال زده اند و قرار بود بعد از محاکمه، این خسارت را از جیب 
خود بپردازند حاال نه تنها پاسخگو نیستند و ریالی هم پرداخت نکرده و 

نمی کنند که قصد بازگشت مجدد به فوتبال را هم دارند!
س��خنان قائم مقام سازمان بازرس��ی کاماًل درست اس��ت، اما آیا تنها 
ایراد این سخنان کافیس��ت؟ آیا نباید  برخورد مناسب صورت گیرد؟ 
آیا نباید برای یک بار هم که ش��ده جلوی چنی��ن انتصاب هایی گرفته 
شود؟ طی هفته های گذشته فضای رسانه های ورزشی کشور مملو از 
درخواست های عمومی برای جلوگیری از ورود دوباره مدیران ناکارآمد 
و امتحان  پس داده گذش��ته به فوتبال بوده اس��ت، اما در فاصله کوتاه 

باقیمانده تا برگزاری انتخابات هنوز هیچ خبری نیست.
با وجود اعالم رأی پرونده ویلموتس و مش��خص ش��دن ضرر چندده 
میلیاردی این نامدیران به بیت المال و مطالبه مردم و رس��انه ها برای 
برخورد جدی با خاطیان این پرونده باز هم ش��اهد س��کوت نهادهای 
نظارتی و امنیتی در تأیید صالحیت افرادی هس��تیم که گویا پرونده 
سیاه و سنگین گذش��ته کوچک ترین مانعی برای بازگشت دوباره آنها 
به بدنه فوتبال نیس��ت و تمام اینها در حالی رخ می دهد که قائم مقام 
سازمان بازرسی کل کشور از وجود چنین مدیرانی در امور کشور ابراز 

تأسف می کند!
این درست اس��ت که فوتبال به عنوان یک نهاد مستقل باید از دخالت 
دولت ها در ام��ورش به دور باش��د، اما این مس��ئله در فوتب��ال ایران 
مستمسکی شده برای به قدرت رسیدن و تاخت و تاز عده ای که فقط و 
فقط به دنبال منافع خود هستند و هر بار هم قرار است تحقیق و تفحصی 
صورت گیرد با چوب تعلیق فیفا مانع از آن می شوند و جالب اینکه حتی 
با وجود تخلفات آشکار در بازگشت دوباره از برنامه های خود برای اصالح 
امور هم سخن می گویند، در حالی که مطابق قانون فیفا هیچ فرد فاسد 
و مدیر ناکارآمد با پرونده های مفتوح قضایی نمی تواند و نباید در رأس 

کار فدراسیون ها قرار بگیرد. 
حرف های رحمانیان دیروز در حالی رس��انه ای ش��د که هنوز فرصت 
برای اصالح روند انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال باقی است و هنوز 
می توان جلوی ورود دوباره مدیران معلوم الحال گذشته به فدراسیون 
و حتی مدیران ضعیف کنونی را گرفت تا حداقل فوتبال کش��ور بعد از 
سال ها نفس بکشد. این خواسته عمومی مردم و عالقه مندان به فوتبال 
است. خواسته ای که همه امیدواریم با نظارت درست نهادهای مربوطه 
اجرایی و با به میدان آمدن مدیران شایسته و کاربلد جلوی فساد بیشتر 

در فوتبال گرفته شود.

نلس�ون فریرا یک�ی از ه�واداران تی�م پورت�و ک�ه 
پس�ری معلول دارد از مه�دی طارمی، مهاجم پورتو 
درخواس�ت کرده بود برای تأمی�ن هزینه های درمان 
پس�رش به او کمک کند. این فرد با انتش�ار تصویری 
از خود در کنار فرزندش در اس�تادیوم دراگائو پورتو 
نوشت: »طارمی آیا می توانی برای هزینه های درمانی 
پسرم فیلیپه فریرا که پسر خاصی است و نمی بیند، 
حرف نمی زند و راه نم�ی رود، کمک کن�ی و پیراهن 
امضا شده خود را به حراج بگذاری؟« ستاره تیم ملی 
کشورمان آرزوی این هوادار دوآتشه و پدر پسر معلول 
را برآورده کرده و پیراهن امضا ش�ده اش را به حراج 
گذاشته است. این هوادار در جدیدترین توئیت خود با 
تشکر از طارمی نوشته است: »می خواهم تشکر کنم از 
این انسان فروتن و قلب بزرگی که مهدی طارمی دارد. 
می خواهم از همه شما خواهش کنم به دوستم طارمی 
برای اهدای پیراهنش کمک کنید ت�ا پول این حراج 

برای درمان پسرم فیلپ صرف شود.«

طارمی پیراهنش را به حراج گذاشت
قاب

وزنه برداران ایران تحت کنترل دوپینگ  
فدراسیون جهانی وزنه برداری لیست وزنه بردارانی را که در لیست 
کنترل دوپینگ فدراسیون جهانی قرار دارند منتشر کرد. در این 
لیست نام وزنه برداران مرد و زن کشورهای مختلف قرار دارد که 
ایران هم جزو این کشورهاست. در لیست ایران نام ۱۰ وزنه بردار 
قرار دارد که ۹ نفر مرد و یک نفر زن هستند. نکته مهم این است نام 
یکتا جمالی در لیست وزنه برداران ایران قرار دارد و این در حالی 
اس��ت که این وزنه بردار دیگر برای تیم ملی ایران وزنه نمی زند و 
مشخص نیست که چرا هنوز نام او در بین اسامی وزنه برداران ایران 
جای گرفته است. با توجه به حساس��یت آزمایش های دوپینگ 
برای المپیک پاریس و اینکه تست مثبت یا غیبت در زمان گرفتن 
آزمایش دوپینگ می تواند تبعات زیادی برای وزنه برداری کشورها 
داشته باشد، فدراسیون ایران باید هرچه سریع تر به دنبال این باشد 
که نام این وزنه بردار را که تحت نظارت فدراس��یون ایران نیست 
از این لیس��ت حذف کند. علی داوودی، امی��ر حقوقی، مصطفی 
جوادی، علیرضا یوسفی، رسول معتمدی، سهراب مرادی، کیانوش 
رستمی، آیت شریفی، علی میری و یکتا جمالی نفراتی هستند که 

نام شان در لیست ایران قرار دارد.

مدال آوری تاریخی وزنه برداری و والیبال زنان ایران در بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی بازتاب زیادی داشت. حساسیت پنجمین دوره بازی ها 
بیشتر شده و تیم های حاضر در دهکده مسابقات برای کسب نتیجه درخشان 

و تصاحب مدال های بیشتر تالش می کنند.
در پایان روز پنجم بازی ها )یک ش��نبه شب( ورزش کش��ورمان افتخارات 
تاریخی زیادی در بخش بانوان به دس��ت آورد. الهام حس��ینی، ملی پوش 
وزنه برداری تیم بانوان موفق شد در دسته 8۱ کیلوگرم یک طال )در حرکت 
یک ضرب( و دو برنز )در دوضرب و مجموع( به گردن بیاویزد. این اولین طالی 
تاریخ وزنه برداری بانوان ایران بود که خوشبختانه حسینی موفق به کسب 
آن شد. بانوی طالیی وزنه برداری کشورمان بعد از کسب این افتخار گفت: 
»خدا را شکر توانستم مدال بگیرم، مس��ابقات پایاپایی بود. همه هدفم این 
بود که رنگ هر سه مدالم طالیی باشد، اما قبل از اینکه وارد اردو شوم دچار 
مصدومیت شدم و همین باعث شد کمی عقب بیفتم. از کسب مدال طالی 
حرکت یک ضرب خوشحالم، اما از نگرفتن مدال طال در دوضرب و مجموع 
کمی کسل شدم. به کادر فنی گفته بودم هر وزنه ای را که برای من انتخاب 
کنند، باالی س��ر خواهم برد.« در بخش مردان هم رضا بیرانوند، ملی پوش 

دسته ۹6 کیلوگرم، سه مدال طال را به دست آورد. 
عالوه  بر این تیم ملی والیبال ایران با هدایت کمپدلی، سرمربی خارجی خود 
تیم آذربایجان را شکست داد و به فینال رسید. صعود به فینال و رویارویی با 
ترکیه )دیدار نهایی دیشب برگزار شد( مدال تیم کشورمان را قطعی کرد. تیم 
والیبال زنان هم پس از 56 سال به نخستین مدال بین المللی خود دست یافت. 

آخرین مدال این تیم در بازی های آسیایی ۱۹66 )برنز( به دست آمد. 
تیم ملی هندبال مردان نیز روی سکوی سوم بازی ها ایستاد. شاگردان 
وسلین ویوویچ در دیدار رده بندی به مصاف عربستان رفتند، با برتری 
۳۰ بر ۲۱ پیروز شدند و مدال برنز این مس��ابقات را کسب کردند. این 
در حالی است که علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال ناداوری را 
دلیل سومی تیم مردان در قونیه اعالم کرد: »همه در بازی برابر قطر در 
نیمه نهایی دیدند حق ما حضور در فینال بود، اما اس��یر اتفاقات شدیم. 
به رغم اینکه چند بازیکن  ما محروم و یکی، دو بازیکن هم مصدوم شدند، 
اما با غیرت و جنگندگی مثال زدنی ایرانی و با هدایت خوب مربیان هم 
مقام سوم را گرفتیم و هم انتقام شکست سال گذشته در خاک عربستان 

را از این تیم گرفتیم.«
در پایان رقابت های انفرادی پاراتنیس روی می��ز، نمایندگان ایران موفق به 
کسب یک نقره و پنج برنز شدند. در بخش بانوان، فاطمه محمدی در کالس 
۱۰ به مدال نقره رسید و پگاه کلهرودی در کالس ۹ به مدال برنز دست یافت. 
در بخش مردان امین صادقیان و حمیدرضا شیخ زاده در کالس 4 به مدال برنز 
دست یافتند و جواد فوالدی و مهدی معصومی نیز در کالس 5 برنزی شدند.

متأس��فانه حواش��ی کاروان اعزامی به ترکیه همچنان ادامه دارد و روز 
گذشته شاهد جدال لفظی دو مقام مسئول در رسانه ها بودیم. ابتدا علی 
رضایی، دبیر فدراس��یون دوومیدانی از عملکرد مسئوالن کمیته ملی 
 المپیک انتقاد کرد و به برخی  از مسئوالن حاضر در قونیه لقب توریست 
داد. پس از آن بود که بیانیه تند و تیز اصغر رحیمی، سرپرست کاروان 
کشورمان منتشر شد: »فدراس��یون دوومیدانی  به دلیل ضعف شدید 
مدیریتی نتوانست از این موقعیت استفاده کند. متأسفانه  فدراسیون 
دوومیدانی گروه اعزامی را به کسی سپرد که توانایی مدیریت خودش 
را هم نداشت و با تست کرونای مثبت وارد قونیه شد. خواهشمند است 
فدراسیون دوومیدانی پاسخگوی برخی موارد باشد؛ علت حضور شش 
مربی خارج از لیس��ت در قونیه چه بود؟ هزینه های انجام شده توسط 
کدام نهاد پرداخت شده است؟ محل اسکان این افراد کجا بوده است؟ 
ورزشکاران رها شده در شهر و خارج از دهکده توسط فدراسیون، کجا 

بوده اند؟ چرا با وجود ۱6ورزشکار تنها دو مدال دریافت شد؟«

از طالی الهام حسینی تا فینالیست شدن 
شاگردان کمپدلی در قونیه

روز تاریخی ورزش بانوان 

زمین فوتبال چوار فراموش نمی شود

 ثبت روز شهدای ورزشی 
در تقویم رسمی

شیوا نوروزی 

۲۳ بهمن ماه س��الروز حمله به زمین فوتبال ش��هر چوار، به عنوان روز 
شهدای ورزشی در تقویم کشور ثبت خواهد شد. ۳6 سال از حادثه زمین 
فوتبال چوار می گذرد، ولی هنوز ابعاد این حادثه غیرانسانی جهانی نشده 

و بسیاری کماکان از آن بی خبر هستند. 
بهمن ماه 65 و درست یک روز پس از جشن پیروزی انقالب بود که مردم 
روستای چوار رفتند تا دیدار تیم های منتخب چوار و جوانان ایالم را تماشا 
کنند. تنها سرگرمی برای مردم جنگ زده استان مرزی ایالم در آن سال ها 
فوتبال بود. به همت جوانان شهر چوار این دیدار تدارک دیده شد و درست 
در دقیقه 55 شرایط دیگری رقم خورد. هنوز ضربه کرنر زده نشده بود که 
جنگنده های عراقی با پرواز در ارتفاع کم، م��ردم و زمین فوتبال چوار را 
بمباران کردند. به خاک و خون کشیدن فوتبالیست ها و تماشاگران بی گناه 
حادثه تلخی  است که برخالف انتظارات آنچنان که باید و شاید در کشور 
مطرح نشده و قدمی در راه جهانی شدن آن برداشته نشده است. این همان 
نکته ای اس��ت که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره شهدای 
اس��تان ایالم به آن اشاره داش��تند و روی کم کاری های صورت گرفته در 

خصوص معرفی این حادثه تلخ به همه مردم دنیا تأکید کردند.
دکتر مجید امامی در نشست قرار گاه مردمی خادمان اربعین حسینی در استان 
ایالم به این مسئله اشاره کرده است. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در این 
خصوص گفت: »هر استان برای خروج از وضعیت های موجود فرهنگی که دارد 
نیازمند برش فرهنگی و نقشه راهبردی منطبق بر زیست بوم همان استان است 
و در سند تحول راهبردی توسعه فرهنگی هر استان براساس زیست بوم استان 
برنامه ریزی های الزم صورت می گیرد. در تقویم رسمی کشور ۲۳ بهمن ماه 
سالروز واقعه زمین فوتبال چوار روز ش��هدای ورزشی نام خواهد گرفت و به 

زودی در شورای عالی انقالب فرهنگی مصوب خواهد شد.«

اس�کوچیچ تنهاتر از همیش�ه برای تدارک تیم 
ملی ت�الش می کند. ای�ن روزها ک�ه مهدی تاج 
و دار ودس�ته اش می خواهن�د دوباره بر مس�ند 
قدرت فوتب�ال تکی�ه بزنند و میرش�اد ماجدی 
هم بدون اینکه شرایط س�خت روزهای آینده را 
درک کند بیش�تر به فکر تثبیت جایگاه خود در 
فدراس�یون با کمک دیگران اس�ت، اسکوچیچ 
دور دنیا افت�اده تا ش�اید بتواند ب�رای تیم ملی 
حداق�ل یک حری�ف تدارکاتی دس�ت و پا کند. 
البته ت�ا یادم�ان نرفته سئول نش�ینان حتی در 
این روزهای حس�اس ه�م هیچ مس�افرتی را از 
دس�ت نمی دهند و به ه�ر بهانه ای راه�ی اروپا 
می شوند، حتی به بهانه پیراهن تیم ملی. جالب تر 
اینکه جن�اب سرپرس�ت مس�افرت هماهنگی 
ب�ا فیف�ا را نم�ی رود، چ�ون کاره�ای مهم تری 
اینج�ا دارد، باالخ�ره می خواه�د رئیس ش�ود!

بع��د از پش��ت س��ر گذاش��ته انتقادهای بس��یار و 
داستان هایی که برای ایجاد تغییر در کادر فنی تیم 
ملی فوتبال ایران رخ داد و جز برآشفتن اوضاع هیچ 
سود دیگری نداشت، اسکوچیچ با انگیزه ای قابل توجه 
عملکرد تیم را از همان هفته نخست زیر نظر گرفت 
و مصاف س��رخابی های پایتخت برابر نماینده های 
اصفهان را از نزدیک به تماشا نشست. تصمیمی که 
بی ارتباط با برنامه اردویی که قرار است شهریور ماه 
برگزار شود، نبود. به همین دلیل هم او در بازگشت 
به تهران و بعد از برگزاری جلس��ه ای با مس��ئوالن 
فدراسیون فوتبال راهی قطر شد تا بازی لژیونرهای 

ایرانی حاضر در این کشور را نیز زیر نظر بگیرد. 
      

در پی انتقادهای بسیار از فدراسیون به دلیل اهمال 
در آماده سازی تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 
قطر، اوای��ل تیرماه بود که مدیر رس��انه ای تیم ملی 

در توئیتی از رایزنی  برای برگ��زاری اردوی تیم ملی 
فوتبال در فیفادی پیش رو خبر داد و ضمن اشاره به 
اینکه اردوی مدنظر در حال نهایی شدن است، مقصد 
را اروپا و یکی از اصلی ترین گزینه ها را کشور اتریش 
خواند. اردویی که س��رمربی تیم ملی براس��اس آن 
برنامه ریزی کرده و در همین راستا عالوه بر زیر نظر 
گرفتن بازیکنان حاضر در لیگ برتر درصدد آن است 
بازی های لژیونرها را هم به تماشا بنشیند تا با بهترین 

ترکیب راهی اردوی اتریش شود. 
      

اما با توجه به اینکه تیم ملی فرصت زیادی را جهت 
آماده سازی از دس��ت داده، اردوی اتریش به تنهایی 
نمی تواند کافی باشد. با این حال استفاده از لژیونرها 
تنها مح��دود به فیفادی اس��ت و ج��دا از این زمان 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فرصتی برای استفاده 
از ملی پوش��انی که در لیگ های اروپایی و آس��یایی 
بازی می کنند، ندارد. به همین دلیل هم مرد کروات 
نیمکت تیم ملی در نظر دارد تا قبل از اردوی اتریش، 
اردویی یک هفته ای با حضور بازیکنان داخلی برگزار 
کند. در واقع به نظر می رسد اسکوچیچ سعی دارد در 
اردوی داخلی بازیکنان لیگ برتر و در اردوی اتریش 
بیشتر لژیونر ها را محک بزند. به همین دلیل هم بعد 
از بازگشت به تهران طی جلس��ه ای که با مسئوالن 
فدراس��یون داش��ت، خواس��تار برگ��زاری دیداری 
تدارکاتی در اردویی که قرار است از ۲۱ تا ۲7 شهریور 
و قبل از اعزام به اتریش برگزار شود، شد. البته برای 
اسکوچیچ اهمیتی ندارد که بازی دوستانه در اردوی 
تدارکاتی داخلی با تیمی خارجی برگزار شود یا ایرانی. 
در واقع او تنها خواستار محک زدن شاگردانش بعد 
از یک هفته تمرین گروهی اس��ت و عدم اصرار روی 
حریف خارجی، دست فدراسیون را برای انتخاب تیم 

باز گذاشته و کار آن را راحت تر می کند. 

      
برگزاری بازی تدارکاتی اما تنها مح��دود به اردوی 
داخلی نمی شود و براساس برنامه ای که سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران در نظ��ر گرفته، این تیم در اردوی 
اتریش و فیفادی شهریور ماه نیز یک بازی دوستانه 
برگزار خواهد کرد که البته هنوز مش��خص نیست 
فدراسیون در این زمینه با چه تیمی به توافق خواهد 
رسید. با این وجود اوایل مرداد ماه بود که کامرانی فر، 
دبیرکل فدراسیون فوتبال از قطعی شدن یک بازی 
تدارکاتی برای تیم ملی خبر داد: »امروز )سوم مرداد( 
قرارداد بازی اول  امضا و ارس��ال شد. برای بازی دوم 
هم بین دو، سه کش��ور در حال بررسی هستیم که 
به زودی امضا می شود، اما نمی توانیم اسمی از تیمی 
ببریم، ولی برنامه ریزی خوبی انجام ش��ده اس��ت تا 
تیم ملی تدارکات خوبی داشته باشد.« با این حال با 
گذشت ۲۰ روز، براساس گفته های اصولی، سخنگوی 
فدراسیون هنوز قراردادی برای بازی دو م امضا نشده 
اس��ت: »با یکی از رقبای تیم ملی )اروگوئه( قرارداد 
امضا ش��ده، اما قرارداد بازی دوم به رغم نهایی شدن 
هنوز به امضا نرس��یده اس��ت.« حریف نخست تیم 
ملی که ابتدا کامرانی فر از بردن نام آن سرباز می زد، 
اروگوئه است و حریف دوم که هنوز بازی با آن گویی 
به قطعیت نرسیده، براس��اس اعالم قبلی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و رسانه های س��نگالی، تیم ملی 
این کشور) سنگال( خواهد بود که پنجم مهر مقابل 

ایران قرار می گیرد.
      

اما در روزهای��ی که اس��کوچیچ در تکاپوی زیر نظر 
گرفت��ن بازیکنان فوتب��ال ایران در لی��گ داخلی و 
لیگ های خارجی است، س��فر کامرانی فر، دبیرکل 
فدراس��یون به زوریخ برای دیدار با مس��ئوالن فیفا 
نظر همه را به خود جلب کرده است. سفری که گفته  

می ش��د قرار اس��ت با همراهی ماجدی، سرپرست 
فدراسیون صورت گیرد، اما گویا برنامه به هم خورده 
که کامرانی فر در غیاب میرش��اد ماجدی راهی مقر 
فیفا در زوریخ شده است.  فدراسیون فوتبال مدعی 
است کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال به دعوت 
فیفا جهت برگزاری نشس��ت مش��ترک با برخی از 
مسئوالن فدراسیون جهانی در خصوص موضوعات 
مختلفی از جمله مطالبات فدراسیون فوتبال ایران 
 ،VAR در فیف��ا، مذاک��ره در خصوص راه ان��دازی
هماهنگی های الزم پیرامون حض��ور ایران در جام 
جهانی، ارائه گزارشی از روند بلیت فروشی مسابقات و 
همچنین ارائه پیراهن تیم ملی ایران در این رقابت ها 
راهی سوئیس شده است. ولی این توضیح نمی تواند 
از نگرانی های حاصل از س��فر پرهزین��ه کامرانی فر 
به زوری��خ بکاهد، چراک��ه هیچ یک از م��واردی که 
فدراسیون برای دلیل س��فر دبیرکل فدراسیون به 
مقر فیفا اعالم کرده، مسائلی نیست که نیاز به دیدار 
حضوری داشته باشد! هرچند داستان پیراهن های 
انتخابی تیم ملی ه��م به نوبه خود داس��تان جالب 
توجهی از این فدراسیون بی در و پیکر است! در این 
سفر پرشائبه، نه میرشاد ماجدی که نماینده شرکت 
تولیدکننده پیراه��ن تیم مل��ی ایران کامرانی فر را 
همراه��ی می کند، آن ه��م در حالی ک��ه در مزایده 
مربوط به تأمین کننده البسه تیم های ملی، شرکت 
دیگری تمام موارد را برنده ش��ده ب��ود، ولی ناگهان 
شرکتی که نماینده اش همسفر کامرانی فر به زوریخ 
شده، انتخاب ش��د. ش��رکتی که اتفاقاً بازیکنان نیز 
از کیفیت لباس های آن به شدت ش��اکی بودند، اما 
مس��ئله به رغم جر و بحث ها و مج��ادالت فراوان در 
راهروهای فدراسیون در سکوت خبری خاتمه یافت 
و به همکاری فدراسیون با شرکت شکست خورده در 

مناقصه منتهی شد.
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دنیا حیدری
   گزارش  یک

رئال مادرید در هفته اول اللیگا از شکست، پیروزی ساخت. کهکشانی ها 

اشرف  رامین
در نخستین بازی میهمان تیم تازه وارد آلمریا بودند و برخالف انتظار       چهره

میزبان خیلی زود به گل رسید، اما شاگردان آنچلوتی برای بازگشت به 
بازی یک نیمه صبر کردند. واسکز و آالبا همان دو بازیکنی بودند که تک گل آلمریا را پاسخ دادند و برتری 

۲ بر یک به رئال هدیه کردند. از جمله نکات جالب این بازی حضور 
چهار بازیکن فرانسوی رئال )فرالند مندی، شوامنی، بنزما و 
کاماوینگا( در زمین ب��ود. کارلتو، س��رمربی مادریدی ها از 
عملکرد بازیکنانش ابراز رضایت کرد: »ما انتظار بازی سختی 
را داشتیم و با یک اشتباهی که در خط دفاعی مرتکب شدیم، 

کار را برای خودمان سخت کردیم، درحالی که می توانستیم 
از وقوع��ش جلوگیری کنیم. از آن به بعد س��ختی 
کشیدیم و بازیکنان آلمریا هم خیلی خوب دفاع 
کردند. ما شوت های زیادی به سمت دروازه آنها 
زدیم و وقت��ی گل اول را به ثمر رس��اندیم، کار 
برایمان راحت تر شد. با این  حال بازیکنان جوان ما 
آنطور که معموالً بازی می کنن��د، بازی نکردند. 
ش��اید این بازی از نظر احساسی برای آنها سخت 

بود. آنها بد عمل نکردند، اما می توانستند بهتر بازی 
کنند. در هر صورت باید برای دیدارهای آتی بجنگیم 

و بهتر از اینها مقابل حریفان ظاهر شویم.«

نقره داغ به سبک تن هاگ

پیروزی را برای خودمان سخت کردیم

دومین شکست متوالی منچستریونایتد در فصل جدید لیگ انگلیس باعث 
شد سرمربی هلندی به فکر تنبیه کردن بازیکنانش بیفتد. شاگردان اریک       خبر

تن هاگ شنبه  ش��ب در مصاف با برنتفورد 4 بر صفر باختند و در ناامیدی محض به قعر جدول رده بندی 
سقوط کردند. همه بازیکنان این تیم  از جمله کریس رونالدو عملکرد ضعیفی داشتند، به همین خاطر به 
دستور سرمربی برخالف همیشه تمرین روز بعد از مسابقه برگزار شد. در حقیقت این یک جلسه تنبیهی 
بود و بنا بر ادعای تایمز، تن هاگ همه بازیکنان را مجبور کرده برای حضور در تمرین اضافه به موقع خود را 
به کمپ کرینگتون برسانند. عالوه  بر این بی ساکر مدعی شده باشگاه منچستر به مهاجم ناراضی اولتیماتوم 
داده است. اصرار رونالدو بر جدایی و حضور در تیمی که سهمیه لیگ  قهرمانان را به دست آورده باعث شده 

سران باشگاه به کریس نسبت به تغییر نگرش و حضور باانگیزه در تمرینات و مسابقات هشدار دهند.

شانس آوردی ندیدمت!

حواشی دیدار حساس چلسی – تاتنهام با پست 
اینستاگرامی س��رمربی اس��پرزها وارد مرحله 
جدیدی ش��د. رویاروی��ی دو تیم در ورزش��گاه 
اس��تمفوردبریج اگرچه با تساوی به پایان رسید 

و برنده ای نداش��ت، اما درگیری شدید دو مربی 
بازتاب گسترده ای داشته است. جنجال از جایی 
شروع شد که توماس توخل بعد از به ثمر رسیدن 
گل دوم چلس��ی خوش��حالی ش��دیدی مقابل 

نیمکت تاتنهام انجام داد. بعد از گل نجات بخش 
هری  کین در دقیقه ۹6، تاتنهام بازی را به تساوی 
کشاند و با به صدا درآمدن سوت پایان هنگامی 
که آنتونیه کونته با توخل دست داد، مربی آلمانی 
دس��ت س��رمربی تاتنهام را گرف��ت و درگیری 
طرفین آغاز شد. با اینکه هر دو سرمربی با کارت 
قرمز روبه رو شدند، ولی کونته دست بردار نیست 
و دیروز در پستی اینس��تاگرامی با شکلک های 
خنده برای توخل پیامی فرستاد: »شانس  آوردی 
ندیدمت، وگرنه آنگون��ه که لیاقتت بود به زمین 
می زدمت.« هیچ ک��دام از مربیان خود را مقصر 
نمی دانند. توخل، سرمربی چلسی در پایان بازی 
ه��ر دو گل تاتنهام را خطا خوان��د: »نمی فهمم 
که چگونه گل اول تاتنهام آفس��اید اعالم نشد و 
چطور یک بازیکن می تواند موی بازیکن حریف 
را بکشد و در زمین بماند. هیچ توضیحی وجود 
ندارد و من نمی خواهم آن را بپذیرم. هر دو گل 

تاتنهام نباید صحیح اعالم  می شد و آنگاه نتیجه 
عادالنه   بود. این اتفاق را با دعوای دو بازیکن در 
زمین مقایسه می کنم، اما اتفاقی نیفتاد و کسی 
هم مصدوم نش��د. این لیگ برتر انگلیس است و 
دو مربی با هم درگیر ش��دند، چون هر دو برای 
تیم  خود می جنگیدند، همین و بس! کس��ی به 
کسی توهین نکرد، مش��تی هم رد و بدل نشد. 
از دید من موضوع بزرگی نبود و این هم بخشی 

از بازی بود.« 
عجیب تر اینکه مرد آلمانی در کنفرانس خبری با 
نشان دادن بازوی خود به خبرنگاران به نوعی از 
درگیری اش با سرمربی حریف ابراز رضایت کرد. 
کونته نیز در واکنش به دعوای��ش با توخل آن را 
بی اهمیت خواند: »داور به من کارت قرمز نشان 
داد، ولی باید تصمیم داور را قبول کنم و می کنم. 
باز هم تکرار می کنم که مسئله بزرگی نبود. مشکل 

بین من و مربی آن تیم بود، نه بین من و داور.«

 ادامه درگیری 

کونته و توخل 

شیوا  نوروزی
      حاشیه


