
خألهمدليووحدتپيشازجامملتها
تنها سه هفته ديگر تا اولين بازي تيم ملي فوتبال کشورمان در جام ملت هاي 
آسيا زمان باقي است و با اينکه انتظار مي رفت همچون جام جهاني تيم با 
اتحاد کامل و روحيه باال به مسابقات اعزام شود، اما ملي پوشان و کادر فني 
روز گذشته در غياب مسئوالن فدراسيون و وزارت ورزش عازم قطر شدند. با 
صحبت هاي کنايه آميز و انتقادي که اعضاي تيم قبل از ترک تهران به زبان 
آوردند، حمايت ها از تيم ملي کافي و رضايت بخش نبوده و به اين ترتيب 
اگر در جام ملت ها انتظارات برآورده نشود، داليل آن کاماًل مشخص است.  
موفقيت در رقابت هاي پيش رو عيار فوتبال ملي ما را در قاره آسيا نمايان 
مي کند. درست است که در سال هاي گذشته همواره تيم اول آسيا بوده ايم 
و صدر جدول رده بندي را به هيچ تيمي نداده اي��م، اما عملکرد ما در جام 
ملت ها نش��ان مي دهد که در بين مدعيان قاره حرف��ي براي گفتن داريم 
يا نه. از آنجا که تعداد مخالفان س��رمربي پرتغالي در کشور کم نيست، در 
ماه هاي اخير بارها تنش بين منتقدان و کارلوس کي روش به اوج رسيد و 
طرفين ماجرا براي اثبات خود از هيچ تالشي فروگذار نکردند. همين مسئله 
جو مثبتي را که پيش از جام جهاني روسيه ايجاد شده بود، به جوي منفي 
تبديل کرده، جوي که هم منتقدان در آن نقش داشته اند و هم کي روش و 

فدراسيون فوتبال. 
سرمربي تيم ملي اين اواخر بارها تالش کرد شرايط را تغيير دهد و حمايت ها 
را نسبت به تيمش جلب کند، اما به رغم تمام اين تالش ها خودش با انتشار 
پيامي در شبکه اجتماعي از همه منتقدانش قدرداني کرد، به غير از برانکو 

ايوانکوويچ! 
همين پست بحث برانگيز کافي بود تا حواشي جديدي براي تيم ملي ايجاد 
شود. اين در حالي است که انتظار مي رفت کي روش براي جلب حمايت ها 
دس��ت از اختالفات بردارد و کش مکش هاي گذش��ته با يکي از منتقدان 
اصلي اش را به دست فراموشي بسپارد، اما نام بردن از همه مخالفان شناخته 
شده به غير از سرمربي کروات پرسپوليس تالش هاي قبلي را نقش برآب 
کرد.  عالوه بر اين، مراس��م بدرقه تيم ملي در س��کوت و ب��ه دور از هياهو 
غيرمنتظره بود. با اينکه تصور مي شد ملي پوشان پيش از عزيمت به قطر در 
مراسمي موسوم به بدرقه تيم ملي با حضور مسئوالن ورزش شرکت کنند، 
خبري از چنين مراسمي نشد و در نهايت شاگردان کي روش پس از چند 
مصاحبه انتقادي به فرودگاه رفتند. نکته جالب اينجاست که فدراسيون 
فوتبال متولي برگزاري اين مراس��م بود، اما مهدي ت��اج به عنوان رئيس 
فدراسيون غايب بزرگ مراسم بدرقه بود! با اين حال در تمامي مصاحبه هاي 
انتقادي هيچ کس به اين مسئله اشاره نکرد تا همه نگاه ها به غيبت مسئوالن 
وزارت ورزش جلب شود. در حالي که فدراسيون وظيفه داشت مراسمي در 
خور براي تيم ملي ايران ترتيب دهد و آقاي رئيس نيز که براي بقا در سمتش 
از جان مايه گذاشت هم در بين ملي پوشان حاضر شود. در آن صورت اگر 
وزارتي ها به تيم ملي فوتبال بي توجهي مي کردند و بي تفاوت از کنار مراسم 
بدرقه اين تيم مي گذشتند بازيکنان و کادر فني حق اعتراض داشتند. قطعاً 
وقتي متولي امر اعتقادي به مراسم بدرقه ندارد نمي توان از وزارت ورزش 

انتظار زيادي داشت. 
پرواضح است که فضاي کنوني به نفع تيم ملي نيست؛ بازيکنان با دلخوري 
به قطر سفر کردند و قطعاً اين دلخوري در عملکردشان تأثيرگذار خواهد 
بود. آنها معتقدند که تدارکات الزم براي موفقيت تيم ملي در جام ملت ها در 
نظر گرفته نشده و در چنين شرايطي نبايد انتظار زيادي از تيم ملي داشته 
باشيم. افزايش حجم حواشي پيرامون تيم ملي را نمي توان کتمان کرد، ولي 
امکاناتي که در اختيار کي روش و ش��اگردانش قرار گرفته، به هيچ وجه با 
امکانات ساير تيم هاي ملي قابل قياس نيست. ضمن اينکه شرايط اقتصادي 
کشور را نيز بايد در نظر گرفت. به هر حال جام ملت ها زمان مناسبي براي 
بهانه گيري و مطرح کردن اختالفات کهنه و مش��کالت داخلي نيست. در 
تورنمنت پيش رو همه آسيايي ها براي گرفتن جام به ميدان مي آيند، در 

حالي که در تيم ملي ايران چنين شور و وحدتی ديده نمی شود. 

شيوا نوروزي

پرسپوليس و استقالل در مسير تکراري 
خصوصي سازي

استارتقيمتگذاري
واگذاري سرخابي هاي پايتخت سرانجام به تصويب هيئت دولت رسيد. 
درست يک روز قبل از اعتصاب دوباره بازيکنان پرسپوليس که بي پولي 

يک بار ديگر آنها را برآن داشت تا قيد تمرين کردن را بزنند!
پيشنهاد واگذاري پرسپوليس و استقالل که اين بار تأييد رئيس جمهور 
را هم پشت خود داش��ت، عصر يک ش��نبه و بعد از طي کردن مراحل 
کارشناسي کميسيون اقتصادي به تصويب هيئت دولت رسيد و حاال 
با توجه به اين مصوبه هيئت وزيران، سازمان خصوصي سازي وابسته 
به وزارت امور اقتصادي و دارايي تمامي مراحل ارزيابي، قيمت گذاري، 
تعيين شرايط و نحوه واگذاري به متقاضيان را برعهده خواهند داشت. 

     
بعد از تصويب پيش��نهاد واگذاري غول هاي مط��رح پايتخت بود که 
سيدميرعلي اشرف حسيني، رئيس سازمان خصوصي سازي از برگزاري 
مزايده دو تيم تا قبل از عيد نوروز خب��ر داد و گفت: »مراحل ارزيابي و 
قيمت گذاري دو باشگاه را حداکثر تا دو ماه آينده انجام خواهيم داد و 
قيمت پايه را به هيئت واگذاري اعالم مي کنيم و قصد داريم تا قبل از 
عيد مزايده واگذاري استقالل و پرسپوليس را انجام دهيم.« حسيني 
اما برخالف ادعاي پيشين مازيار ناظمي، مديرکل روابط عمومي وزارت 
ورزش که قيمت پايه دو تيم را 500 ميليارد تومان خوانده بود، حرفي 

از رقم قيمت نزد. 
     

آخرين بار که بحث خصوصي س��ازي سرخابي هاي پايتخت پيش آمد 
سه، چهار س��ال قبل بود، س��ال 94 که با مصوبه هيئت وزيران مبني 
بر فرهنگي بودن پرسپوليس و اس��تقالل، کار واگذاري آنها به بخش 
خصوصي منتفي ش��د. در واقع هيئت وزيران مصوب��ه اي را تأييد کرد 
که طبق آن، دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، بنگاه هاي فرهنگي به 
حساب مي آمدند، در نتيجه نبايد خصوصي مي شدند، اما بعد از گذشت 
چند سال، وزير ورزش و البته به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي با 
موافقت وزير اقتصاد، مسئله واگذاري سرخابي ها بار ديگر مطرح شده 
است. مسئله اي که عملي ش��دن آن نياز به اصالح مصوبه قبلي داشت 
و سرانجام به تصويب هيئت دولت رسيد تا کار به قيمت گذاري برسد. 

قيمت گذاري که طبق روال حداقل دو ماه زمان مي برد  . 
     

 حس��ين س��الح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران معتقد اس��ت 
نمي توان تنها با اتکا به عشق و عالقه برخي فعاالن بخش خصوصي به 
اين دو تيم نسبت به واگذاري آنها اقدام کرد: »بايد مقدمات واگذاري 
اين دو باشگاه منطبق با منطق هاي خصوصي س��ازي فراهم شود و تا 
زماني که فعاليت اين دو باشگاه با معذوريت هاي اقتصاد دولتي همراه 
است، نمي توان از خصوصي س��ازي واقعي س��خن گفت.«  اين فعال 
اقتصادي همچنين تأکيد مي کند که ابت��دا بايد تکليف پرداخت حق 
پخش تلويزيوني، تبليغات، بليت فروشي، اسپانسرينگ حرفه اي، فروش 
پيراهن و ساير الزامات باشگاهداري طبق استانداردهاي فيفا مشخص 
ش��ود و پس از آن به س��وي خصوصي س��ازي واقعي پيش رفت: »در 
صورت فراهم شدن شرايط خصوصي سازي، بخش خصوصي مي تواند 
با پشتوانه محکم و منطقي وارد ميدان شود تا دولت نيز نسبت به اداره 
اين دو باشگاه اطمينان خاطر داشته باشد. اگر اينگونه نباشد و نسبت به 
فصول درآمدي باشگاه ها اطمينان وجود نداشته باشد، خريداران تنها 
به واسطه مسائل احساسي به خريد اين باشگاه ها روي مي  آورند که اين 

کار ممکن است اين دو باشگاه مردمي را به مخاطره بيندازد.«
     

با وجود اين، رئيس س��ازمان خصوصي س��ازي از زاويه اي ديگر به اين 
مس��ئله نگاه مي کند: »واگذاري اين دو باش��گاه کار سختي نيست و 
خودمان از آن مس��ئله س��ختي س��اخته ايم. اينکه مرتبه قبل مزايده 
چهارم متوقف شد به معناي شکست نيست، بلکه به اين معناست که 
افراد صاحب صالحيت جلو نيامدند.« حسيني اما در خصوص شرايط 
خريداران حرفي به ميان نمي آورد: »من صالحيت بيان شرايط واگذاري 
اين دو باشگاه را ندارم و هيئت واگذاري بايد آن را بيان کند، اما يکسري 
اهليت عمومي داريم. خريدار نبايد ممنوع المعامله و بدهکار بانکي باشد 
يا در قراردادهاي قبلي با سازمان خصوصي سازي بدعهدي کرده باشد. 
غير از اين اگر شرط ديگري براي خريداران تصويب شود در آگهي که 

فکر مي کنم اواخر بهمن يا اوايل اسفند منتشر مي شود، خواهد آمد.«

دنيا حيدري

رکوردخاصآقایخاص!
مربي که مورد تمسخر قرار مي گيرد، به پايان 
کارش نزديک شده، حاال هر که مي خواهد 
باشد. البته به شرط آنکه به قول  گري نويل، 
مشکل مديراني نباشد که هيچ دانش و آگاهي 
از فوتبال ندارند و صرفاً تاجرند! در سال هاي 
آخر دوران آرسن ونگر در آرسنال، هواداران 
رقيب س��رود »ما مي خوايم تو بموني« سر 
مي دادند. س��رودي مش��ابه آنچه هواداران 
ليورپول اواخر بازي با منچستريونايتد سر 
دادند »مورينيو را اخراج نکنيد!« سرمستي 
ليورپولي ها، نه فقط از کيفيت باالي تيم خود که از ناباوري سقوط يونايتدی ها 
تا اين س��طح بود، تيمي که بيرون از زمين بدون مشکل به راه هميشگي 
مي رود و درآمدزايي مي کند، اما در زمين فوتبال کارش به جايي رسيده که 
در فاصله 19 امتيازي با ليورپول صدرنشين قرار دارد. اتفاقي که در 46 سال 
اخير بي مانند بوده است. يونايتد مورينيو 11 امتياز هم با رده چهارم جدول و 
رسيدن به سهميه چمپيونز ليگ فاصله دارد . نکته مهم ديگر به هم خوردن 
رابطه مورينيو و بزرگ ترين ستاره تيمش پل پوگباست که سال 2016 به 
عنوان گرانقيمت ترين فوتباليست جهان از يوونتوس به يونايتد بازگشت، 
اما در س��ه بازي اخير جايي در ترکيب اصلي نداشته است.  يونايتد مقابل 
ليورپول از هر نظر ضعيف  بود، تيمي که به رهبري مورينيو همچنان به افت 
خود ادامه مي دهد. شايد چون آقاي خاص اين روزها بيشتر ترجيح مي دهد 
از موفقيت هاي گذشته اش با تيم هاي ديگر صحبت کند، آن هم در حالي که 
يونايتد در آخر دسامبر بايد مقابل کارديف، هادرزفيلد، بورنموث و نيوکاسل به 
زمين برود که روي کاغذ اين چهار بازي فرصتي عالي براي مورينيو و تيمش 
است که با گرفتن 12 امتياز سروساماني به وضعيت شان در جدول بدهند. 
البته به شرط آنکه با اين اوضاع، بازي هاي پيش رو فاجعه اي ديگر با خودش 
براي پرافتخارترين باشگاه تاريخ فوتبال انگليس که حاال حتي از تيم ديويد 

مويز و لوئيز فن خال  هم پايين تر رفته به همراه نداشته باشد! 

المپيادديپلماتهادرتهران
نخستين المپياد ورزش��ي ديپلمات ها با عنوان صلح و دوستي همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اس��المي با حضور ديپلمات هاي ايراني 
و خارجي در تهران برگزار مي ش��ود. اين رقابت ها در س��ه رشته شطرنج، 
پينگ پنگ و فوتسال در مجموعه ورزشي انقالب از 29 دي آغاز مي شود و تا 

12 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

آدمهايمريضارزشجوابدادنندارند
. کاپيتان تيم ملي بسکتبال که در پنجره پنجم انتخابي جام جهاني حضور 
نداشت در گفت وگو با ورزش سه با اشاره به حاشيه سازي برخي ها عليه او 
و تيم گفت: »برخي آدم ها مريض هس��تند. نزديک به 20 سال براي تيم 
ملي بازي کردم. با اين همه س��ابقه بازي کردن براي تيم ملي پيش خودم 
مي گويم اين افراد ارزش جواب دادن ندارند، چون هدفشان کمک به تيم 

ملي و بسکتبال نيست.«

شهرداريورامينقهرمان
نيمفصلليگواليبالشد

هفته سيزدهم ليگ برتر واليبال با پيروزي پيکان، شهرداري ورامين، خاتم، 
عقاب، سايپا و شهرداري تبريز به پايان رسيد. شهرداري ورامين با برتري 3 بر 
2 مقابل کاله قهرمان نيم فصل اول شد. پيکان 3 بر يک شهروند اراک را برد، 
خاتم اردکان 3 بر 2 از سد فوالد سيرجان گذشت، عقاب با برد قاطع 3 بر صفر 
درناي اروميه را بدرقه کرد، سايپا با همين نتيجه شهرداري اروميه را شکست 

داد و شهرداري تبريز هم 3 بر 2 موفق به شکست شهرداري گنبد شد. 

بحث مش��ارکت 
ايران ب��ا قطر در 
ميزباني اين کشور 
در جام جهاني 2022 س��ران رژيم صهيونيستي 
و امريکايي ها را به شدت نگران کرده، تا جايي که 
از همين حاال با تهديد و ارعاب سعي دارند جلوي 
اين مشارکت احتمالي را بگيرند. تيره شدن روابط 
سياسي قطر با عربستان و امارات و تشديد آن طي 
ماه هاي گذشته کار را به جايي رسانده که کارشناسان 
مسائل بين المللي خاورميانه احتمال بهبود روابط 
بين اين کش��ورهاي عربي را تا مدت ها نمي دهند. 
قطع اين روابط، قطر را به ايران  نزديک کرده است 
و اين نزديکي باعث شده تا مسئله مشارکت ايران و 
کمک به قطر در ميزباني جام جهاني جدي تر از قبل 
مطرح شود. مسئله اي که مي تواند تمام نقشه هاي 
صهيونيست ها و امريکايي ها براي تحريم و انزواي 
ايران را خنثي کند.  درست به همين خاطر است که 
مسئوالن رژيم صهيونيستي از همين حاال دست به 
کار شده اند و حتي به زبان تهديد متوسل شده اند. 

شنيده ها حاکي از آن اس��ت که يکي از مسئوالن 
وزارت خارجه رژيم غاصب صهيونيستي، فيفا را به 
قطع منابع مالي تهديد کرده است: »در صورتي که 
فيفا در جريان جام جهاني 2022 بخواهد به ايران 

نقش بدهد، اس��رائيل براي لغو اين تصميم به هر 
مؤسس��ه و مقامي که الزم باشد، مراجعه مي کند، 
حتي در صورت لزوم مسابقات را به کشوري ديگر 
منتقل مي کند. مشارکت ايران در ميزباني چنين 

رويداد مهمي در حکم مشروعيت بخش��ي به آن 
است.« در اين ميان نبايد از نقش عربستان نيز به 
سادگي گذشت. بدون شک چنين اظهارنظري از 
سوي يک مقام رژيم صهيونيستي با حمايت هاي 
همه جانبه عربستان صورت گرفته است. عربستاني 
که طي چند سال گذشته به بهانه عدم وجود امنيت 
در ايران تيم هاي خود را به کشورمان نمي فرستد، 
حاال با چالش��ي بزرگ به نام مش��ارکت ايران در 
برگزاري جام جهاني 2022 مواجه شده است. در 
صورت وقوع اين اتفاق، تمام ادعاهاي اين کش��ور 
عليه ايران باطل خواهد شد. بنابراين با جلو انداختن 
رژيم صهيونيستي و تهديد شرکت هاي امريکايي 
نظير کوکاکوال و مک دونالد که منابع مالي فيفا را 
تأمين مي کنند تمام سعي خود را براي کارشکني در 
اين خصوص انجام مي دهد. بايد به انتظار نشست و 
ديد واکنش فيفا در مقابل رسانه اي شدن اين خبر 
و تهديد چيست و اينکه آيا فيفا که سعي مي کند به 
نوعي به تمام کشورها نزديک باشد، اين تهديد را 

جدي مي گيرد يا نه.

حملهصهيونيستهابهفيفا
بهخاطراحتمالمشارکتايراندرجامجهانی
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غوغايابرستارهبارسا
رکورد زدن براي آقاي ستاره به يک عادت تبديل شده است. بارسلونا با داشتن 
بازيکني چون ليونل مسي براي غلبه بر حريفان، آن هم با گل هاي زياد کار 
سختي در پيش ندارد. اين بار لوانته قرباني درخشش ستاره بي چون و چراي 
آبي و اناري ها شد. از پنج گلي که آنها به حريف زدند، سه گل سهم مسي بود، 
سه گلي که براي اين تيم ارزش زيادي داشت. شاهکارهای لئو تمامي ندارد 
و همين مسئله به سود کاتاالن هاست. تا زماني که مسي به رکوردشکني و 
گلزني بيشتر فکر مي کند خيال صدرنشين الليگا از موفقيت راحت است. 
مهاجم آرژانتيني در سال 2018 به تنهايي 50 گل به ثمر رسانده و در اين 
فصل اولين بازيکني است که در بين پنج ليگ اروپايي مستقيماً روي 20 گل 
بارسا نقش داشته است. همه اين رکوردها و درخشش ها کافي است تا ليونل 

مسي را ابرستاره تمام نشدني بارسا بخوانيم. 

مارک اوگدن 

ESPN

تحقيروشكستمنچسترادامهدارد
منچستر بازي بزرگ را باخت، به بدترين شکل ممکن هم باخت تا همه 
مورينيو را مقصر بدانند. يونايتدي هاي يک شنبه شب در آنفيلد تحقير 
شدند. کلوپ و شاگردانش 3 بر يک بازي را بردند تا ليورپول هم صدر 
جدول را از من سيتي پس بگيرد و هم رقيب سنتي خود را تحقير کند. حاال منچستر در جايگاهي است 
که کمتر کسي به ياد دارد، 17 بازي و تنها 26 امتياز. البته وقتي به گل هاي زده و خورده نگاه مي کنيم به 
وخامت اوضاع پي مي بريم؛ عدد 29 جلوي هر دو گزينه يعني تفاضل گل صفر براي تيمي که تا همين 
چند سال قبل رقيبي در جزيره برايش متصور نبود.  البته اينکه منچستر در 17 بازي 29 گل خورده را بايد 
به حساب دخيا گذاشت، نه مورينيو، هرچند که اين روزها همه او را سيبل انتقادات کرده اند و کسي زياد 

متوجه دروازه بان اسپانيايي شياطين سرخ و خط دفاع جلوي 
او نيس��ت. دروازه باني که در طول 38 بازي فصل قبل 
28 گل خورد و امس��ال نيز هنوز به نيم فصل نرسيده 
29 بار دروازه اش باز شده است. در کنار اينها عملکرد 
ضعيف خط حمله در مصاف با تيم هاي باالدستي و 
ضعف مفرط خط هافبک را هم قرار دهيد تا بيشتر 

متوجه اوضاع وخيم منچستر بزرگ شويد. 
مورينيو بازي بزرگ را به کلوپ باخت تا 
در مجموع 10 رويارويي با او چهار بار 
بازنده باشد، اما باخت يک شنبه شب با 
تمام شکست هاي قبلي تفاوت داشت، 
حتي با آن شکست 4 بر صفر رئال برابر 
دورتموند. يک شنبه شب، شب تحقير 

يونايتد بود. شکستي که هواداران يونايتد 
را نااميدتر از هفته هاي قبل راهي خانه کرد. 
آنهايي که ش��ايد ديگر اميدي به بازگش��ت 

تيم شان نداشته باشند.

مصافانگليسيهاوآلمانيهادرليگقهرماناناروپا
قرعه کشي مرحله         فوتبال اروپا
يک هشتم نهايي 
رقابت های ليگ قهرمانان اروپا عصر ديروز انجام 
شد و در تقابلي جالب سه تيم انگليسي به سه 

تيم آلماني برخورد کردند.
اوج رقابت ه��اي اي��ن مرحله را باي��د در ديدار 
تيم هاي ليورپول و بايرن مونيخ جست وجو کرد. 
رويارويي دو تي��م قديمي فوتب��ال اروپا که اين 
روزها شرايط متفاوتي با هم دارند، بسيار جالب 
توجه خواهد بود. کلوپ و ليورپول در اوج هستند، 
اما بايرن مونيخ روزهاي خوبي را سپري نمي کند. 
با اين حال ليگ قهرمانان جايي است که سابقه 

نشان داده بايرن موفق تر از ليورپول عمل کرده 
است. در ساير قرعه ها؛ بارسا بايد به مصاف ليون 
برود، آژاکس و رئال مادريد با هم ديدار مي کنند، 
شالکه به مصاف منچسترسيتي مي رود، تاتنهام و 
دورتموند برابر هم قرار مي گيرند، منچستريونايتد 
با پاري سن ژرمن روبه رو مي شود، اتلتيکومادريد 
در برابر يوونتوس قرار مي گيرد و در نهايت رم و 

پورتو مقابل هم صف آرايي مي کنند.
نکته جالب توجه اين قرعه کشي، قرعه مناسب و 
تقريباً آسان بارسا و رئال مادريد است که به نظر 
مي رسد اين دو کار دشواري براي صعود به مرحله 

بعد نداشته باشند. 

حامد قهرماني
  چهره 

فريدون حسن
    بازتاب 

 کارلوس کي روش 
سعيد احمديان

    گزارش
پي�ش از رفت�ن 
تيم ملي به قطر 
براي برپايي آخرين اردوي آماده سازي جام 
ملت ها به ش�دت از وزير ورزش انتقاد کرد. 
بدرقه شدند، آن هم با دلخوري هايي که جلوي 
ميکروفون رس��انه ها نتوانس��تند آن را به زبان 
نياورند تا با اخم هاي درهم راهي اردوي پاياني 
ش��وند، فرقي هم نداش��ت کي روش باش��د يا 
ملي پوشان، مصاحبه هايشان يک خط مشترک 
داشت اينکه فوتبال قبل از جام ملت ها انگار از 
چش��م دولت و وزارت ورزش افتاده و حمايت 
نمي شود، طوري که ملي پوشان در حرف هاي 
خودجوش شان تا توانستند به وزير ورزش کنايه 
زدند که  آقاي وزير جايتان در تمرين تيم ملي 
خالي بود. هرچه بود پس از بيان درد  دل هايشان 
از کمبودها با رسانه ها، راهي فرودگاه شدند تا 
پس از يک اردوي دو هفته اي در قطر، اواس��ط 
دي ماه به امارات بروند و آماده اولين بازي شان 

در جام ملت ها شوند. 
   از اين زشت تر نمي شد

کارلوس کي روش يک شنبه شب بود که ليست 
21 نفره تيم مل��ي را ب��راي اردوي قطر اعالم 
کرد.  البته با جاي خالي چند لژيونر که مصدوم 
هس��تند و کي روش دس��ت نگه داش��ته تا در 
آخرين فرصت ارسال ليست نهايي جام ملت ها، 
همه چيز را بسنجد و نفرات نهايي اش را براي 
حضور در جام ملت هاي امارات به کنفدراسيون 
فوتبال آسيا ارسال کند. بازيکنان دعوت شده 
هم پيش از ظهر ديروز در هت��ل آکادمي ملي 
فوتبال خودشان را به کي روش معرفي کردند 
تا بدون اينکه مراس��م خاصي براي بدرقه شان 
برگزار شود، ساک هايش��ان را بردارند و راهي 
فرودگاه شوند و با پرواز به دوحه از امروز اردوي 
آخرشان براي جام ملت ها را در اين کشور برپا 

کنند، اردويي دور از هياهوها. 
  قبل از رفتن به فرودگاه ام��ا طوفان اصلي در 
راه بود، آن هم در هفته هايي که با تيره ش��دن 
رابطه وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال، ديگر 
خبري از مصاحبه هاي وزير مانند چند ماه اخير 
که مرت��ب موفقيت فوتبال در ج��ام جهاني را 

يادآوري مي کرد، نيست.
 هرچ��ه باش��د مقاوم��ت مديران بازنشس��ته 
فدراس��يون فوتبال برابر قان��ون و ادعاي عدم 
اس��تفاده از بودجه دولت��ي، س��لطاني فر را از 
فوتبالي ها دور ک��رده و دود آن هم در چش��م 

تيم ملي رفته است، به خصوص که گويا وزارت 
حمايت هاي��ش را از فوتبال قطع ک��رده تا تاج 

بماند و دوستانش! 
به همين خاطر بود که ملي پوشان قبل از رفتن 
به قطر به انتق��اد از وضعيتي که قب��ل از جام 
ملت ها با آن درگيرند، پرداختند. صحبت هايي 
که در آن از آکادمي ملي فوتبال در غرب تهران 
مي خواستند که به گوش مخاطب اصلي اش در 
وزارت ورزش در خيابان سئول در شمال تهران 

يعني مسعود سلطاني فر وزير ورزش برسد. 
در بين ملي پوشان همان طور که انتظار مي رفت 
مسعود شجاعي تندترين انتقادها را مطرح کرد 
و معتقد بود که به تيم ملي بي احترامي ش��ده 

اس��ت: »فکر مي کنم اين اولين بار اس��ت که 
اين اتفاق مي افتد. از مس��ئوالن نااميد هستيم 
و هرچه گاليه مي کنيم به کسي برنمي خورد، 
واقعاً از اين زشت تر نمي شود. ما به خاطر مردم و 
اينکه تيم ملي کشورشان را دوست دارند، تالش 
مي کنيم. مي خواهيم نتيج��ه بگيريم تا جواب 
بي احترامي را ک��ه به ما ش��د، اينگونه بدهيم. 

حرف زدن ديگر لوث شده است.«
   وزير ورزش به ما احترام نمي گذارد

البته ملي پوشان س��عي کردند بدون نام بردن 
از وزارت ورزش و وزي��ر ورزش ترکش ه��اي 
مصاحبه هاي انتقادي ش��ان را کمت��ر کنند، 
اما نوبت ب��ه کارلوس کي روش که مي رس��د، 

س��رمربي پرتغالي پرده ها را کن��ار مي زند و با 
نام بردن از وزير ورزش به صراحت از او انتقاد 
مي کند تا جنگ س��رد فدراس��يون فوتبال و 
وزارت ورزش پ��س از اج��راي قان��ون منع به 
کارگيري بازنشستگان به تيم ملي هم کشيده 
شود، به خصوص که مهدي تاج که اين روزها 
با توجه به ادعاي غيردولتي بودن مانع اجراي 
قانون بازنشسته ها شده، نمي تواند حرفي بزند 
و طلب پول و بودجه از دولت کند، اما سرمربي 
پرتغال��ي از اينکه به وزي��ر ورزش حمله کند، 

ابايي ندارد. 
او در ابتداي صحبت هاي��ش مانند تمام چند 
وقت اخير ماجراي احترام را پيش مي کش��د: 
»مطلبي ک��ه بازيکنان در م��ورد آن صحبت 
کردند، اين است که عازم مهم ترين مسابقات 
هس��تند و فقط توقع احترام دارند که ش��ايد 
درک اين مسئله براي چند نفري دشوار باشد. 
وظيفه من به عنوان سرمربي تيم ملي و مربي 
اين بازيکنان اين اس��ت که اين مطلب را بيان 
کنم که در چند ماه گذشته احترامي که اليق 
تيم ملي بوده به آن گذاش��ته نشده و با کمال 
احترام بايد بگويم اين مسئله مخصوصاً از طرف 

وزير بوده است.« 
هرچند ک��ي روش عنوان نمي کن��د منظور از 
احترام چه چيزي اس��ت، امکان��ات، پاداش يا 
مس��ائل ديگر؛ مواردي که در فوتبال برخالف 
س��اير ملي پوش��ان رش��ته ها کمتر کمبودي 
احس��اس مي کنند و هرچه باش��د فوتبالي ها 
برخالف رش��ته هاي ديگر مانن��د کاراته قرار 
نيس��ت با هزينه کردن  از جيب ش��ان به جام 

ملت ها بروند!
با اين ح��ال کنايه هاي کي روش تمام ش��دني 
نيست تا دس��تتان بيايد که تيم ملي ديروز در 
چه وضعيتي ب��ه اردوي آخرش در قطر رفت تا 
آماده اولين بازي در 17 دي ماه مقابل يمن در 
جام ملت ها ش��ود: »توقع نداريم قبل از کسب 
نتايجي که باعث شادي، شور و شعف مردم شد، 
مراسم و جشني برايمان برگزار شود. مطلبي که 
مي توانم در اين مورد بگويم اين است که چيزي 
که ما را نکش��د، قطعاً ما را قوي تر خواهد کرد. 
مهم ترين مطلب براي تيم ملي اين اس��ت که 
بتواند قلب مردم را تسخير کند و اکثريتي که 
ساکت هستند و تيم ملي را دوست دارند راضي 
نگه دارد. ما بايد قلب اين قشر را به دست آوريم، 
نه آن تعداد معدودي که در رسانه ها سروصدا 

به پا مي کنند.« 

رخبهرخباوزير!
حاشيه نگاري اعزام تيم ملي فوتبال به آخرين اردو براي حضور در جام ملت هاي آسيا
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