
 در مهم تري�ن 
سعيد احمديان

    گزارش
بازي ه�اي آخر 
هفته ليگ برتر 
فوتب�ال ام�روز اس�تقالل ب�ا پدي�ده، تيم 
شگفتي ساز اين فصل روبه رو مي شود و فردا 
هم پرسپوليس با پارس جنوبي شگفتي ساز 

فصل  پيش ديدار مي کند. 
پيش از تعطيلي دو ماهه ليگ برتر، بازي هاي پاياني 
نيم فصل را از دست ندهيد. رقابت هايي که با انجام 
پنج بازي باقي مانده هفته پانزدهم و يک مسابقه 
معوقه از هفته دوازدهم پرونده آن در نيم فصل بسته 
مي شود و پس از آن با توجه به حضور تيم ملي در جام 
ملت هاي آسيا تا اوايل بهمن تعطيل مي شود. براي 
اينکه در تعطيلي طوالني ليگ دلتان براي بازي ها  
کمتر تنگ شود، برنامه تان را آخر هفته براي تماشاي 
بازي هاي باقي مانده تنظيم کنيد. ديدارهايي که 
رقابت تنگاتنگي براي قهرماني نيم فصل بين تيم ها 
وجود دارد و کار به هفته پاياني نيم فصل اول ليگ 

کشيده شده است. 
   استقالل – پديده، پنج شنبه ساعت 16:15

خيلي ها مي گويند عيار تيم شفر عصر پنج شنبه در 
ورزشگاه آزادي مشخص مي ش��ود، جايي که اين 
س��رمربي آلماني پس از نتايج فوق العاده استقالل 
در هفته هاي اخير بايد شاگردانش را براي مصاف با 
تيم شگفتي ساز ليگ هجدهم ارنج کند. استقالل در 

حالي امروز در يک بازي معوقه از هفته دوازدهم براي 
مصاف با پديده آماده مي شود که برخالف هفته هاي 
اول فصل، آبي ها در هفته هاي گذشته با نتايجي که 
گرفته اند در حال نزديک شدن به تيم هاي مدعي 
هستند. استقالل سه مسابقه اخيرش را با برد پشت 
سر گذاشته و از آخرين شکست شاگردان شفر هم 

يک ماه و نيم مي گذرد. 
آمار اس��تقالل با 9 گل زده و بدون گل خورده در 
سه پيروزي متوالي در ليگ برتر قابل توجه است و 
نشان مي دهد که شفر راهش را دوباره در استقالل 
پيدا کرده و آبي ها در حال نزديک شدن به تيم مورد 
انتظار هواداران استقالل هستند. با اين حال برخي 
مي گويند استقالل در هفته هاي گذشته با تيم هاي 
نه چندان سختي روبه رو ش��ده و امروز است که به 
زمين س��خت رس��يده  و مصاف با پديده مي تواند 
محکی جدي براي شاگردان شفر باشد تا مشخص 
شود تا چه حد مي  توان روي آنها به عنوان يک مدعي 

در ادامه ليگ حساب باز کرد. 
با اين حال وينفرد شفر معتقد است استقالل با اعتماد 
به نفسي که از نتايج اخيرش به دست آورده به دنبال 
ادامه روند پيروزي هايش اين بار مقابل پديده است: 
»ما اعتماد به نفس خوبي به دست آورده ايم و در دو 
بازي هشت گل زده ايم. اميدوارم در بازي امروز هم 
همان ذهنيت و کيفيت را داشته باشيم.« در سوي 
ديگر پديده مشهد، شگفتي ساز ليگ هجدهم قرار 

دارد، تيمي که با وجود مشکالت سخت مالي و به 
گفته گل محمدي تمرين با توپ هاي زهوار در رفته، 
امروز در پايان نيم فصل اول تنها به خاطر تفاضل گل 
کمتر در رده دوم قرار دارد و شانس اين را دارد که 
نايب قهرمان ش��ود. يک برد و يک باخت پديده در 
دو بازي گذشته وضعيت شگفتي س��ازان ليگ را 
نگران کننده کرده اس��ت. با اين حال گل محمدي 
ديروز تأکيد کرد که تيمش با وجود پيروز نش��دن 
در دو هفته متوالي مقابل استقالل همان تيم آماده 
هميش��گي خواهد بود و آنها مي خواهند با خاطره 

خوبي به تعطيالت ليگ بروند. 
   پرس�پوليس – پارس جنوبي جم، جمعه 

ساعت 16:15
بازي با پارس جنوبي آخرين مسابقه پرسپوليس 
با آن تيم يکدست و سختکوشي است که با وجود 
محروميت از دو پنجره نقل و انتقاالت براي دومين 
بار متوالي قهرمان ليگ ش��د و به فينال آسيا هم 
رسيد. حاال برانکو روز جمعه در هفته پانزدهم ليگ 
براي آخرين بار اين تيم را به ميدان مي فرس��تد، 
تيمي که پس از اين مسابقه و اضافه شدن بازيکنان 
جديد جان تازه اي مي گيرد و نيمکتش مثل يک 
سال گذشته خالي نخواهد بود. با اين حال قرمزها 
در حالي به مصاف ش��اگردان تارتار مي روند که با 
28 امتياز در رده سوم قرار دارند و حتي اين شانس 
را دارند که برانکو با تيم نصفه و نيمه اش در صورت 

توقف پديده و سپاهان، جشن قهرماني نيم فصل را 
هم بگيرد. البته تغييرات مديريتي در پرسپوليس 
و رفتن گرشاسبي و ادامه مشکالت مالي اين تيم 
که بازيکنان را ت��ا مرز اعتصاب هم پي��ش برده از 
دغدغه هايي اس��ت که ه��واداران قرمزها پيش از 

آخرين بازي شان در هفته پاياني نيم فصل دارند. 
در طرف ديگر پ��ارس جنوبي هم ش��ايد آن تيم 
شگفتي ساز فصل پيش نبوده و در ليگ هجدهم 
پرفراز و نش��يب نتيجه گرفته، اما برانکو به خوبي 
مي داند که نبايد زردپوشان جمي را دست کم بگيرد، 
به خصوص که شاگردان تارتار قطعاً با انگيزه بااليي 

روز جمعه در آزادي راهي ميدان خواهند شد. 
   ساير بازي ها

در ساير بازي هاي هفته پانزدهم، تراکتور که در پنج 
بازي اخير چهار برد و يک مساوي داشته و يکي از 
مدعيان ليگ هجدهم اس��ت، روز جمعه در تبريز 
ميزبان فوالد است. تيمي که پس از نتايج ضعيف 
افشين قطبي را به عنوان س��رمربي انتخاب کرد 
تا مصاف با پرش��ورهاي تبريزي اولين دستپخت 
امپراتور براي اهوازي ها باشد. جمعه صنعت نفت 
نيز به مصاف سايپا مي رود. در آخرين بازي نيم فصل 
هم روز شنبه سپاهان مهمان استقالل خوزستان 
است. ديروز هم در يکي از بازي هاي هفته پانزدهم، 
ذوب آهن و نفت مسجدسليمان با نتيجه  تساوی 

بدون گل  به کارشان در نيم فصل اول پايان دادند. 

سرمايه سوزي تا كي و تا كجا؟
تا به حال دقت کرده ايد که چقدر راحت با آبرو و حيثيت افراد بازي مي کنيم. 
طي تمام اين سال ها که موبايل، تبلت، اينترنت و از همه مهم تر فضايي به نام 
فضاي مجازي در اختيارمان قرار گرفته، روزي نيست که به هم تهمت نزنيم، 

يکديگر را قضاوت نکنيم و براي هم نسخه نپيچيم.
اگر شخص مورد نظر چهره و نامدار باشد که اوضاع بيشتر هم بر وفق مرادمان 
است، چرا؟ چون اصوالً ديدن موفقيت ديگران به جاي اينکه خوشحالمان 
کند و به تالش بيشتر براي کسب موفقيت وادار شويم، تحريک مان مي کند 
براي کوبيدن، دنبال نقطه ضعف گشتن و بزرگنمايي ايرادهايي که حتي 
در خودمان بدتر از طرف مقاب��ل وجود دارد. تهدي��د و توهين در فضاي 
مجازي کشورمان پديده اي کاماًل عادي اس��ت و هرچه طرف بزرگ تر و 
اسم  و رسم دارتر باشد، اين توهين ها و تهديدها بيشتر مي چسبد. در چنين 
فضايي برخي چهره ها بيشتر ضربه مي خورند، برخي که بايد قدرشان را 
بدانيم. برخي که اگر خارجي بودند خود ما حلوا  حلوايش��ان مي کردم و با 
حسرت مي گفتيم کاش ايراني بودند. عليرضا فغاني، داور بين المللي فوتبال 
کشورمان يکي از اين چهره هاست. قضاوت بازي هاي بزرگ در جام جهاني، 
المپيک، باشگاه هاي جهان و رقابت هاي  آسيايي نشان دهنده کارنامه پربار 
اين داور حرفه اي و خوش سابقه فوتبال ايران است. اينجا اما در ايران نوع 

برخورد ما با فغاني به قدري تحقيرآميز است که باور کردني نيست.
اشتباه داوري امري بديهي است. اشتباه را ممکن است حتي داوران بزرگ تر از 
فغاني هم مرتکب شوند، همانطور که نمونه آن در بازي هاي بزرگ بارها ديده 
شده، اما اينجا ما به دنبال تخريب هستيم، فقط تخريب. اصاًل بياييد تصور 
کنيم که فغاني در اعالم پنالتي بازي پرسپوليس و سپاهان اشتباه کرده، اما آيا 
بايد او را کوبيد؟ تهديد يا متهم کرد و بعد برايش جريان سازي و شايعه پراکني 
کرد که قصد ترك ايران را دارد؟! اين رفتارها براي اولين بار نيست که در فوتبال 
ايران رخ مي دهد و بي ترديد آخرين بار هم نيست، چرا که ما به ستاره سوزي 
و سرمايه سوزي عادت داريم و بعد که آنها را از دست مي دهيم شروع به آه و 
ناله مي کنيم. عليرضا فغاني سرمايه فوتبال ايران است. داوري که در فوتبال 
ايران پرورش يافته، رشد کرده و حاال با نام ايران و زير پرچم  مقدس کشورمان 
در بزرگ ترين آوردگاه هاي فوتبال جهان قضاوت مي کند، ولي ما اينجا و در 
ايران به بهانه هاي مختلف هرازگاهي او را مي کوبيم و تهديدش مي کنيم. به او 
توهين مي کنيم و تهمت مي زنيم، به داوري که همين چند هفته قبل خودش 

و تيمش برترين آسيا شدند. 
نکته اينجاست؛ شايعه پخش مي شود و به صورت گسترده در اختيار همه 
قرار مي گيرد و بعد تکذيب مي شود، درست مانند آنچه طي روزهاي گذشته 
در خصوص فغاني صورت گرفت. فغاني صراحتاً اعالم کرده که زياد به اينگونه 
صحبت ها گوش نمي دهد و با دستور کميته داوران ليگ قضاوت مي کند،  
اما حرف اين است که وظيفه ما در قبال اين مسائل چيست.  عليرضا فغاني و 
امثال او تا چه حد مي توانند چنين اوضاعي را تحمل کنند و دم نزنند و باز هم 
سعه صدر به خرج دهند. خودمان را جاي او بگذاريم و لحظه اي سيبل اين 

همه انتقاد و توهين شويم، چقدر مي توانيم تحمل کنيم؟
بياييد براي يک بار هم که شده به اين مسائل بيشتر فکر کنيم. امروز عليرضا 
فغاني مورد هجمه قرار گرفته، فردا و فرداهاي ديگر بزرگان ديگر فوتبال 
اين شرايط را تجربه مي کنند،  درست مثل قبل. بياييد باور کنيم که اين 
رفتارها فقط سرمايه سوزي است، سرمايه هايي که اگر از دستشان بدهيم، 
به طور حتم براي به دست آوردن دوباره شان بايد سال هاي سال صبر کنيم 

و انتظار بکشيم.

فريدون حسن
سرخابي ها به ديدار شگفتي سازان  مي روند 

رونمايي از فوالد افشين قطبي مقابل پرشورها

شب تلخ اينترميالن و ناپولي در ليگ قهرمانان 
صعود رويايي ليورپول و تاتنهام

 به يک هشتم نهايي 
ليورپول و تاتنهام از آخرين فرصت شان استفاده کردند و خود را به مرحله 
حذفي ليگ قهرمانان رس��اندند. مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا در 
حالي براي چهار گروه اول رقابت ها به پايان رسيد که به غير از اين دو تيم 
انگليسي، پاري سن ژرمن نيز با درخشش نيمار جواز صعود به دور بعد را 
کسب کرد. دو تيم ايتاليايي اينترميالن و ناپولي نيز پس از ناکامي مقابل 

حريفان شان به ليگ اروپا تبعيد شدند. 
   خوشبختي تاتنهام

دو تساوي يک – يک در گروه دوم، تاتنهام را خوشبخت کرد و اينتر را از 
صعود بازداشت. بارسلونا که صعودش از پيش مسجل شده بود با خيال 
راحت و با بازيکنان ذخيره در خانه به مصاف تاتنهام رفت. در حالي که 
تصور مي شد با تک گل دمبله بارسا برنده بازي باشد، گل دقيقه 85 مورا 
بازي را به تساوي کش��اند تا در نهايت اسپرزها با هشت امتياز و به لطف 
تفاضل گل بهتر جشن صعود به راه بيندازند. با اين نتيجه، تساوي يک- 
يک اينتر مقابل آيندهوون نيز نتوانست به داد تيم اسپالتي برسد. پس از 
صعود تاتنهام، پوچتينو سرمربي اين تيم از صعود به يک هشتم نهايي ابراز 
خوشحالي کرد و نسبت به بي مهري منتقدان واکنش نشان داد: »پس از 
ديدار برابر آيندهوون کسي ما را باور نداشت، اما اکنون ما اينجا هستيم 
و به دور حذفي صعود کرده ايم. اين مهم ترين اتفاق براي باشگاه است. به 
خاطر هواداران خوشحال هستم، آنهايي که براي حمايت ما به بارسلونا 
آمدند و آنهايي که از خانه ش��اهد اين صعود بودند. شايس��ته حضور در 
مرحله يک هشتم نهايي بوديم و بارسلونا نيز شايسته صعود به عنوان تيم 
نخست بود. براي تيم بارسلونا احترام زيادي قائل هستم و هر بازيکني که 
براي بارسلونا حتي چند دقيقه بازي کند، مي تواند در هر تيمي از جهان 

به ميدان برود.«
   امان از استرس

ليگ اروپا براي تيم هاي مدعي قاره س��بز تبعيدگاهي است که ناچار به 
تحمل آن هستند. اسپالتي سر مربی اينتر  به عنوان مقصر اصلي استرس 
زياد را عامل اين ناکامي مي خواند: »همه چيز آماده بود تا با پيروزي به دور 
بعد راه پيدا کنيم، متأسفانه نتوانستيم آرامش خود را حفظ کنيم. استرس 
زياد کار دست تيم داد و باعث شد نتوانيم بازي هميشگي خودمان را به 
نمايش بگذاريم. بازي خوبي را به نمايش نگذاشتيم، چراکه تيم اضطراب 
و استرس تاکتيکي داشت. توپ هاي زيادي را از دست داديم و نتوانستيم 
از فرصت هايی که به دس��ت آورديم به خوبي استفاده کنيم. آيندهوون 
نتوانست ما را اذيت کند. بازيکنان حريف تنها يک بار روي دروازه  ما آمدند 
و به گل هم رسيدند. بايد با انگيزه و شور بيشتري بازي مي کرديم. بايد از 

اين ناکامي درس بگيريم و در ديدارهاي بعدي بهتر ظاهر شويم.«
    کلوپ روي ابرها

يورگن کلوپ مقابل هواداران ليورپول سربلند شد. در گروه  C، ليورپول 
با يک گل ناپولي را شکست داد و درست مثل تاتنهام به خاطر تفاضل گل 
بهتر به يک هشتم نهايي صعود کرد. گلزني محمد صالح و سيو ديدني 
آليسون، سرمربي ليورپول را حسابي به وجد آورد: » حريف را تحت فشار 
قرار داديم و آنها مجبور شدند نحوه بازي شان را تغيير دهند. صالح گل 
فوق العاده اي را به ثمر رساند و نمي دانم آليسون چگونه در لحظه آخر آن 
عکس العمل را نشان داد و اجازه گلزني به تيم حريف را نداد. يوفا تصور 
مي کرد مي توانند مسابقات را بدون ما ادامه  دهند، اما هنوز زمان آن فرا 
نرسيده است.« کارلو آنچلوتي، سرمربي ناپولي سعي کرد ناراحتي اش را 
در کنفرانس خبري بروز ندهد: »بسيار متأسفم که نتوانستيم به دور بعد 
راه پيدا کنيم. اين شانس را داشتيم که به مرحله حذفي راه پيدا کنيم، اما 
بايد اين ناکامي را بپذيريم. بايد از اين ناکامي درس گرفت و در ديدارهاي 
بعدي خود در ادامه فصل آن را جبران ک��رد. از عملکرد همه بازيکنانم 
رضايت دارم. ما همه تالش خود را به کار گرفتيم، اما گاهي اوقات گل زدن 

غيرممکن مي شود. به هر حال حذف شده ايم و بايد آن را قبول کنيم.«
با صعود ليورپول، برتري 4 بر يک پي اس جي در زمين ستاره سرخ چندان 
به چشم نيامد. در ساير بازي ها؛ اتلتيکومادريد با تساوي بدون گل مقابل 
کلوب بروژ متوقف شد، موناکو در خانه 2 بر صفر به دورتموند باخت، پورتو 
3 بر 2 گاالتاسراي را شکست داد و شالکه نيز با يک گل لوکوموتيو را از 

پيش رو برداشت. 

شيوا نوروزي

شانس نابرابر 3 تيم برای قهرمانی نيم فصل
با توجه به ش��رايط س��ه مدعي قهرماني 
نيم فص��ل يعن��ي س��پاهان، پدي��ده و 
پرس��پوليس، زردپوش��ان اصفهاني 70 
درصد ش��انس قهرماني دارند. استقالل 
امروز مقابل پديده بازي مي کند و اين يک 
آزمون يا کنکور براي شفر و تيم استقالل 
محسوب مي ش��ود. پديده محک خوبي 
براي استقالل اس��ت تا بدانيم مي توانيم 
در نيم فصل دوم روي استقالل به عنوان 
يک مدعي حساب کنيم يا نه. پديده تيم 
متعادلي است که در نيم فصل اول به هيچ عنوان نوسان نداشته و تعادل 
و انضباط تيمي خوبي داشته است. يحيي گل محمدي کارش را در اين 
تيم خوب انجام داده و بايد ديد که شفر در مقابل اين تيم منسجم چه 
واکنشي نشان خواهد داد و در اين آزمون موفق مي شود يا نه. در بازي 
پرسپوليس و پارس جنوبي شانس پرسپوليس روي کاغذ براي پيروزي 
بيشتر است. پارس جنوبي تيم سختکوشي است که فصل گذشته نيز 
شگفتي س��از ليگ بود، اما در اين فصل چند باخت غيرقابل انتظار در 
داخل و خارج از خانه داش��ت. نمي دانيم چه اتفاقي در اين تيم افتاده 
که اين همه نوس��ان پيدا کرده است. پرس��پوليس بعد از بازي سخت 
مقابل سپاهان در اين بازي شانس پيروزي دارد و سرخپوشان از شانس 
بيشتري در اين مسابقه براي برتري برخوردارند. پيروزي سپاهان هم 
در مصاف با استقالل خوزستان بسيار محتمل است. سپاهاني ها بازي 
دشواري را مقابل پرسپوليس پشت  س��ر گذاشتند و با يک گل از روي 
نقطه پنالتي که س��ليقه داور بود بازي مساوي شد. فغاني در اين بازي 
براي چندمين بار نشان داد که قضاوت در ليگ برتر ايران را خيلي جدي 
نمي گيرد، زيرا در همين مسابقه يک پنالتي هم روي عليپور شد که آن 
پنالتي را هم براي پرسپوليس نگرفت، اما پنالتي که براي پرسپوليس 
اعالم کرد هم درس��ت نبود، چون قبل از پنالتي منش��ا مرتکب خطا 
شده بود. با بررسي س��ه بازي پيش رو مي توان اذعان کرد که استقالل 
خوزستان نمي تواند از سپاهان امتياز بگيرد و با اين شرايط سپاهاني ها 

70 درصد شانس قهرماني  نيم فصل را دارند. 

  بي توجهي وزير ورزش
 به هشدارهاي نهادهاي امنيتي

در حالي که نهادهاي امنيتي و نظارتي درباره انتخاب سرپرس��ت يک 
فدراسيون به وزير ورزش و جوانان هشدار داده بودند، اما اين وزارتخانه 
بدون توجه به اين مسئله مهم مراسم توديع سرپرست جديد را برگزار 
کرد. گفته مي شود سرپرست انتخاب شده داراي سوابق امنيتي بوده و 
چند سال قبل به همين دليل از سوي نهادهاي ذي صالح ردصالحيت 
ش��ده بود. البته اين تنها مش��کل جناب سرپرست نيس��ت و ظاهراً او 
حواش��ي ديگري هم دارد. به اين ترتيب وزارت ورزش بايد پاسخگوي 

تبعات اين بي توجهي مهم خود باشد.

احضار 30 دالل و واسطه غيررسمي فوتبال
 قوه قضائيه در راستاي پاکسازي فوتبال ايران از فساد در روزهاي گذشته 
30 دالل و واسطه غيررسمي را به مراجع ذي صالح احضار کرده که در بين 
نفرات احضار شده دالل ها و واسطه هاي ش��ناخته  شده  هم حضور دارند. 
جا به جايي مربيان، بازيکنان و فعاليت هاي مشابه سبب شده پاي برخي از 
نفراتي که در پوشش مشاغل خود به امر داللي و البته فعاليت غيررسمي 
دست  زده اند به مراجع ذي صالح باز ش��ود. گفته مي شود که سير جديد 
احضارهاي اين دالالن بسيار فراگير است. احضار 30 دالل تازه مرحله اول 
پاکسازي فوتبال از فساد است. درهمين راستا، کميته اخالق فدراسيون 
فوتبال نيز در تعامل سازنده  با قوه قضائيه حدود 20 نفر را با محروميت هاي 

سنگين جريمه کرده است.

در ش��رايطي که 
دنيا حيدري
    بازتاب 

رقباي ايران خود 
را آماده حضوري 
پرقدرت در المپيک مي کنن��د و در پي جمع آوري 
امتيازهاي الزم از مسابقات کسب سهميه هستند، 
تيم ملي کاراته ايران به دليل آنچه مش��کل مالي 
خوانده مي شود مسابقات را يکي پس از ديگري از 
دست مي دهد، به طوري که برخي ورزشکاران براي 
عقب نماندن از رقب��ا ناچارند از جيب هزينه کنند. 
مسئله اي که ذبيح اهلل پورشيب، کاپيتان تيم ملي 
کارات��ه در گفت و گو ب��ا »ج��وان«  آن را ناعادالنه 
مي خواند: »مگر ما چقدر درآم��د داريم يا چقدر از 
فدراسيون پاداش و حقوق مي گيريم که بايد هزينه 
مسابقات را هم خودمان بپردازيم. وظيفه ورزشکار 
تمرين کردن است، اما ما بايد يک چيزي هم روي 
آنچه که در مي آوريم بگذاريم تا بتوانيم از عهده هزينه 
مسابقات برآييم يا آنکه دست روي دست بگذاريم و 
به تماشا بنشينيم تا فرصت ها يکي پس از ديگري از 

دست برود و موفق به کسب سهميه نشويم.«
با از دست رفتن فرصت حضور در مسابقات شيلي 
و ژاپن، پورشيب، مهديزاده و درفشي فر براي عقب 
نماندن از رقبا ناچار شدند با هزينه شخصي راهي 
رقابت هاي کاراته وان چين ش��وند: »براي کس��ب 
سهميه بايد امتيازهاي الزم را در مسابقات مختلف 
کس��ب کنيم، اما از پنج مس��ابقه اي که بايد در آن 
شرکت مي کرديم، فدراسيون تنها اعزام به مسابقات 
جهاني اس��پانيا را تقبل کرد که نتايج خوبي هم به 

دس��ت آورديم. براي حضور در مس��ابقات آلمان، 
فدراسيون تنها هزينه پرواز را داد و مابقي هزينه ها 
را خودمان پرداخت کرديم. مسابقات ژاپن و شيلي 
را هم به اين بهانه که دور اس��ت و فاصله زماني آن 
تا مس��ابقات قبلي و بعدي مناسب نيست از دست 
داديم. در حالي ک��ه همه تيم ها در اي��ن رقابت ها 
شرکت کردند، اما مسابقات کاراته وان چين را ديگر 
نمي توانستيم از دس��ت بدهيم، به همين دليل با 
فدراسيون تماس گرفتيم، اما متأسفانه جوابي که 

شنيديم بسيار نااميدکننده بود.«
مسئوالن فدراسيون صراحتاً به کاپيتان تيم ملي 
گفتند که مسابقات کاراته وان چين اهميتي ندارد. 

حال آنکه تيم ملي کاراته ب��ه دليل عدم حضور در 
رقابت هاي شيلي و ژاپن، امتيازهاي زيادي را از دست 
داده بود و ديگر نمي توانس��ت به دليل اهمال کاري 
فدراس��يون امتياز کاراته وان چين را هم از دست 
بدهد: »قبل از اعزام به من گفتند که اين مسابقات 
خيلي هم مهم نيس��ت و نيازي نيست که شرکت 
کنيم. گفتند که امتياز زيادي ن��دارد، اما امتيازها 
کم کم جمع مي شود. ما همين حاال هم از رقبا عقب 
هستيم .گفتم حداقل مرا ثبت نام کنيد، اما گفتند 
پول نداريم. اگر مي خواهي خودت اقدام کن و من نه 
فقط کارهاي ثبت نام که کارهاي ويزايم را هم خودم 
انجام دادم و فدراسيون حتي حاضر به پرداخت 60 

دالر ثبت نام هم نشد. از آنجا که بايد با کرديت کارت 
پول را پرداخت مي کردم با دوستانم در خارج از کشور 
تماس گرفتم و از طريق آنها پول را پرداخت کردم. 
واقعاً اين رفتارها درست نيست، همه تيم ها با تمام 
نفرات خود در اين مسابقات شرکت کرده بودند. اين 
خود نشان دهنده اهميت اين مسابقات است، يعني 

فقط براي ايران است که مسابقات اهميت ندارد!«
کاپيتان تيم ملي مي گويد انتظارات هميشه باالست و 
همه توقع کسب مدال دارند، اما از شرايط کاراته کاران 
بي اطالع هستند: »همه از ما توقع دارند که در هر 
مسابقه اي مدال بياوريم، فرقي هم نمي کند که در چه 
شرايط روحي، رواني و جسمي باشيم. ما هرگز براي 
تيم ملي کم نگذاشته ايم، با غيرت براي تيم ملي و 
پرچم کشورمان تالش کرده ايم و افتخار هم مي کنيم. 
ما باز هم تالش خواهيم کرد، اما بدون حمايت تا چه 
زمان��ي مي توانيم ادامه دهيم؟ م��ا از کوچک ترين 
فرصت ها استفاده مي کنيم، اما دست تنها نمي شود. 
يکي بايد به ما کمک کند يا بگويد چه بايد بکنيم. 
همه نمي توانند با هزينه شخصي در مسابقات شرکت 
کنند، مگر کم پولي است، در همين چين 10، 15 
ميليون هزينه کرديم. فدراس��يون حتي مربي هم 
همراه ما اعزام نکرد. گفتند نمي توانيم، پول نداريم. با 
اين شرايط چطور بايد سهميه بگيريم؟ کسي از حال 
و روز ما خبر ندارد، نمي دانند با چه شرايط سختي 
راهي مسابقات مي شويم. اين واقعاً ناراحت کننده 
است. سعي مي کنيم اين مسئله در روحيه مان تأثير 

نگذارد، اما مگر مي شود بي تفاوت بود؟« 

ذبيح اهلل پورشيب پس از قهرمانی در ليگ جهانی کاراته چين در گفت وگو با »جوان«:

تا كی برای سهميه المپيک از جيب مان هزينه كنيم ؟
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خداحافظي با خاطره ساز
 اولين جام جهاني ايران

چهار سال قبل وقتي در دفتر روزنامه »جوان« ساده و صميمي روبه رويمان 
نشست و با تعصب از جام جهاني 78 آرژانتين و گل زيبايش به اسکاتلند 
گفت، حتي فکرش را هم نمي کرديم که امروز مجبور ش��ويم از رفتنش 
بنويسيم. ديروز خبر درگذش��ت ايرج دانايي فر، زننده اولين گل ايران در 
تاريخ جام جهاني جامعه فوتبال را عزادار کرد. خبر خيلي زود پخش شد 
و واکنش هاي زيادي داشت. قرمز و آبي هم نمي شناخت، وقتي فيفا هم 
روي سايت خود نسبت به آن واکنش نش��ان داده بود. دانايي فر، يکي از 
آخرين بازماندگان نسلي است که تمامي افتخارات فوتبال را کسب کرده؛ 
قهرماني آسيا،  حضور در المپيک و حضور در جام جهاني، نسلي که به آنچه 

شايسته شان بود،  هيچ وقت دست نيافت.
ايرج دانايي فر کنار همين فوتبال پرس��روصدا بود، اما به جرئت مي توان 
گفت تا ديروز که خبر فوتش رسانه اي شد، خيلي ها در همين فوتبال او را 
نمي شناختند. بگذريم که خيلي از همين ها منتظر مراسم تشييع هستند 
و گرفتن عکس هاي يادگاري و زدن حرف هاي آنچناني، اما ايرج دانايي فر 
در دل مردم فوتبالدوست و هم نسلي هايش زنده است و محال است کساني 
که دريبل آرچي کميل و گل زيباي او به اسکاتلند را ديده اند تا سال ها ياد و 

خاطره آن و دانايي فر دوست داشتني فوتبال ايران را فراموش کنند.

جالل چراغپور

 کارشناس فوتبال

استعفاي خادم از رياست فدراس��يون، امور کشتي را به 
تعويق نينداخت، چراکه حميد بني تميم معاون رياست 
قبلي به سرعت کار را به دست گرفت و در اولين فرصت 
هدايت تيم ملي کش��تي آزاد و فرنگي را به دس��ت غالم 
محمدي و بنا سپرد تا تيم هاي ملي از اين تغييرات متضرر 
نشوند. بني تميم که پيشتر نيز گزينه اول نشستن به جاي 
خادم بود، اجازه نداد امور فدراسيون زمين بماند. او خيلي 
سريع اوضاع را جمع و جور کرد تا کار براي نفر بعدي که 
قرار است رياست کشتي را به عهده بگيرد، ساده تر شود. با 
وجود اين، بنا سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي که با حضور 

دوباره اش اميدواري هاي زيادي براي بازگشت فرنگي کاران 
به روزهاي اوج گذشته ايجاد کرده، مي گويد شايد نتواند 
با کسي جز بني تميم کار کند: »بهتر است وزارت هرچه 
سريع تر تکليف انتخابات کشتي را مشخص کند. ما تازه کار 
را شروع کرده ايم و يکسري شرايط براي ورود کشتي گيران 
به تيم ملي تعيين کردي��م و فرآيند انتخابي را در مرحله 
نخست از پنجم تا هفتم دي برگزار مي کنيم تا نفرات حاضر 
در جام تختي مشخص ش��وند، اما مهم ترين مسئله اين 
روزها وضعيت مديريت فدراسيون است. براي من کشتي 
در اولويت اس��ت، اما بني تميم تخصص کشتي را دارد و 

عالوه بر اينکه از جامعه کشتي است چندين 
سال در عرصه مديريتي فدراسيون نيز 
حضور داشته و به خوبي با همه موارد و 
مشکالت آشناست. شايد نفر بعدي که 

رياست فدراسيون را برعهده 
مي گيرد، اصالً نخواهد 
با من همکاري کند يا 
بگويد خط کاري من 

اين است و من شرايط 
او را قبول نکنم.«

بنا: وزارت  ورزش تکليف کشتی را مشخص کند 

   شايد با غير بني تميم كار نکنم

    کشتی 


