
 انتظار مدال از چهره هاي دووميداني در قطر
رقابت هاي دووميداني قهرماني آسيا از امروز در دوحه قطر آغاز مي شود       چهره
و تيم ملي ايران با 16 ورزشکار شامل 11 مرد و پنج زن در اين رقابت ها 
حضور پيدا کرده است. مجيد کيهانی، رئيس فدراسيون دووميداني با تشريح اهداف ايران در اين 
رقابت ها گفت: »اهداف مختلفی را در اين مسابقات دنبال می کنيم. بخشی از هدف ما مدال آوری 
است و حتماً از ورزشکاران سرشناس و مطرح که ظرفيت کس��ب مدال را دارند، انتظار موفقيت 

داريم. تعداد ديگری از ورزش��کاران را با هدف کس��ب تجربه اعزام 
خواهيم کرد. ما در دوره قبل نتيجه درخشانی گرفتيم. دوره قبل 
بهترين نتيجه تاريخ ورزش دووميدانی بود که توانستيم چهار 
مدال طال و يک برنز به دست آوريم. سعی مان بر اين است که در 
اين دوره نيز بهترين نتيجه حاصل شود.« احسان حدادي يکي 

از اميدهاي پررنگ مدال آوري ايران 
در مسابقات قطر اس��ت. کيهانی با 
تأييد اين مسئله مي گويد: »حدادی 
در امري��کا در دو مس��ابقه ای ک��ه 
شرکت کرد، نشان داد که شرايط 
خوبی دارد. ما تمام تالش خود را 
کرديم تا بهترين شرايط برای او در 
امريکا فراهم باشد و اين اتفاق هم 
افتاد. برای اردوهای بعدی حدادی 
هيچ چيز مشخص نيست. ما فعاًل 
به مسابقات قهرمانی آسيا می رويم 

و بعد از آنکه برگشتيم، بايد شرايط و 
ظرفيت مالی را آناليز کنيم و برنامه های بعدی تمرينات 

را متناسب با ظرفيت مالی انجام دهيم.«
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 پایان تلخ لیگ قهرمانان برای پپ و شاگردانش
ليورپول حریف بارسا شد

ب�ا  آس�یا  قهرمان�ان  لی�گ  نهای�ی  یک چه�ارم  پرون�ده 
بس�ته ش�د. نیمه نهای�ی  ب�ه  لیورپ�ول  و  تاتنه�ام  صع�ود 

دو ديدار باقيمانده يک چهارم نهايی در حالی چهارش��نبه ش��ب به پايان 
رسيد که منچسترس��يتی با وجود برتری 4 بر 3 در خانه حريف از صعود 
بازماند و ليورپول نيز با برد پرگل پورتو به جمع چهار تيم برتر در نيمه نهايی 

اضافه شد.
   پایان تلخ سیتیزن ها

سوت پايان بازی که به صدا درآمد، تنها به يک چيز می انديشيد؛ اينکه حذف 
منچسترسيتی از ليگ قهرمانان ظالمانه بود. تأکيد پپ شايد روی مردود 
اعالم شدن گل رحيم استرلينگ توسط کمک داور ويدئويی و همچنين گل 
فرناندو يورنته )گل سوم تاتنهام( که به زعم او بايد مردود اعالم  می شد. البته 
او يک بار ديگر گفت که از VAR حمايت می کند و طرفدار بازی جوانمردانه 
است و شايد روی آن دو گل اش��تباه می کند و داور درست نظر داده است. 
VAR اما تنها گوشه ای از هيجانات بازی بود که تيم او با نتيجه 4 بر 3 به 
پايان برد. نسخه تيم پپ را تک گل خورده در اتحاد بود که پيچيد. اتحادی 
که تاتنهام با شکستن آن به نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا رسيد. حاال ديگر 
آفسايد بودن يا نبودن آن گل اهميتی ندارد، چراکه کار تمام شده و اين را 
پپ به خوبی می داند: »زمانی که گل مان آفسايد بود، خب آفسايد بود. چه 
چيزی می توانم بگويم. من فکر می کنم که در آينده و حتی در حال حاضر 
هم تصميمات منصفانه خواهند بود. من صحنه گل را ديدم و اگر مردم فکر 
می کنند که آفسايد بود، خب حتماً آفسايد بوده است. چيزی برای گفتن 
ندارم. ما در بازی رفت يک پنالتی از دست داديم و امروز هم مقابل يک تيم 
سرسخت موقعيت های فراوانی ايجاد کرديم، اما حاال فقط بايد به تاتنهام 
تبريک بگوييم و از هوادارانمان برای سنگ تمامی که گذاشتند تشکر کنيم 
و ابراز شرمندگی بابت عدم حضور در نيمه نهايی.« پپ حاال بايد خود را برای 
ليگ برتر جمع و جور کند. تيم او در فاصله دو امتيازی از صدر جدول است 
و حاال بايد تمام تمرکز خود را روی پايين کشيدن ليورپولی بگذارد که در 
غيابشان راهی نيمه نهايی شده و جدال در دو جبهه را در پيش دارد. آبی های 
آسمانی همچنين بايد خود را آماده مصافی ديگر با تاتنهام کنند. بعد از باخت 
يک بر صفر و برد 4بر 3 که نتوانست دردی از سيتی دوا کند، اين تيم کمتر از 
يک هفته ديگر بايد در ليگ برتر با تاتنهام ديداری دوباره داشته باشد. تيمی 
که به لطف گل زده در خانه حريف بود که راهی مرحله بعد شد تا سرمربی 
آن دستاورد شاگردانش را حيرت انگيز بخواند و آنها را قهرمان خطاب کند: 
»شيوه تمام شدن اين نبرد باور نکردنی بود.« مائوريسيو پوچتينو آرژانتينی 
که تأکيد داشت به شاگردانش افتخار می کند حاال بايد خود را آماده مصاف 

با آژاکس غول کش در نيمه نهايی کند. 
   صعود آسان

پيش بينی صعود ليورپول سخت نبود. قرمز ها که در آنفيلد 2 بر صفر به 
برتری رسيده بودند، چهار گل نيز در ورزشگاه دراگاو به ثمر رساندند تا 
تک گل ميزبان راه به جايی نبرد و دست آخر اين شاگردان کلوپ باشند 
که مقتدرانه و با پيروزی پرگل 4 بر يک راهی نيمه نهايی و حريف بارسا 
می شوند. همه تمرکز صدرنشين ليگ برتر انگليس حاال بايد روی بارسا 
باشد. ليورپول و بارسا در ليگ قهرمانان تا به حال چهار بار به مصاف 
هم رفته اند که دو پيروزی سهم بارسا و يکی سهم ليورپول بوده، اما در 
تنها مصاف دور حذفی، ليورپول عملکرد بهتری داشته است. اولين بار 
و در فصل 2001-2000 بود که اين دو تيم در مرحله گروهی مقابل 
هم قرار گرفتند و بارس��لونا در آنفيلد 3 بر يک پيروز شد و در خانه به 
تساوی بدون گل رضايت داد. در فصل 2008-2007 اما کاتاالن ها با 
رايکارد در يک هشتم نهايی به ليورپول خوردند و در ديدار رفت اگرچه 
با تک گل دکو در دقيقه 14 پيش افتادند، اما کرک بيلمی در دقيقه 43 
و يان آرنه ريسه در دقيقه 73 دو بار دروازه ويکتور والدس را باز کردند 
و بازی رفت در نيوکمپ با نتيجه 2 بر يک به سود مرسی سايدی ها به 
پايان رسيد. در ديدار برگشت بارسلونا با تک گل دقيقه 77 گوديانسن 
موفق شد در آنفيلد پيروز شود و همين کافی بود تا ليورپول در مجموع 
حذف ش��ود، اتفاقی که باعث ش��ده قرمزها خاطره خوبی از تقابل با 
کاتاالن ها نداشته باش��ند. کلوپ اما در صحبت هايش بعد از اين بازی 
نشان داد که همه فکر و ذکرش مهار س��تاره آبی  واناری هاست: »خدا 
را ش��کر که من مجبور نيستم امشب درباره مس��ی فکر کنم و باز هم 
خدا را شکر چند ش��ب ديگر وقت دارم که درباره اش فکر کنم. تا االن 
همه، تالش شان را انجام داده اند، اما هيچ کسی واقعاً نمی تواند مسی را 
مهار کند. با وجود اين، ما هم می خواهيم شانس مان را امتحان کنيم 
و آماده رويارويی با او هستيم، چراکه می خواهيم يکی از فيناليست ها 

باشيم.«

شمیم رضوان 

VAR اضطراب ها را بيشتر کرد!
   پذيرفتن آن کار ساده ای نبود. بسياری بر اين باور بودند که VAR می تواند 
از هيجانات فوتبال بکاهد. اين پيش داوری ها همه قبل از قرار گرفتن در 
موقعيت مورد نظر بود. کمک داور ويدئويی می توانست برای هميشه مانع از 
بروز اتفاقاتی چون » دست خدا«  باشد. بدون شک يک بازنگری می توانست 
پنالتی ها و گل های زيادی را جا به جا و نتايج را دگرگون کند و همين مسئله 
مخالفان سرسختی را مقابل اين تکنولوژی قرار داده بود. پيش بينی ها اما 
خيلی با واقعيت منطبق نبود، نه در جام جهانی که برای نخستين بار اين 
تکنولوژی امتحان شد و نه در مسابقات بعدی که VAR جا افتاده تر از قبل 
کار خود را دنبال کرد. کمک داور ويدئويی نه فقط هيجان را از فوتبال نگرفت، 
بلکه در برخی مواقع بر شدت آن نيز افزود. دقايقی که داور برای چک کردن 
يک صحنه بايد پشت مانيتور می رفت. دقايق کوتاهی که برای بسياری 
ساعت ها طول می کشيد. گاهی حتی  می شد صدای ضربان قلب ها را هم 
شنيد، درست مثل زمانی که همه در انتظار يک تصميم بودند. تصميماتی 
که تا پيش از آن، به سرعت اتخاذ  می شد و حاال بايد با حوصله و وقت بيشتر 
بازنگري شود. تصميماتی که يک بار لبخند روی لب ها می نشاند و گاه نيز 
چشمان بسياری را گريان می کرد. خوشحالی های زيادی در عرض دقايقی 
کوتاه به غم تبديل می شد و غم های زيادی به شادی و دست آخر نيز ثابت 
شد که اين تکنولوژی هيجان فوتبال را کم نمی کند و تنها می تواند در اتخاذ 
تصميمات منطقی تر و عادالنه تر عمل کند. هرچند که آنها که چشمانشان 
بعد از تغيير يا تأييد رأی گريان  می شد، نظری متفاوت از عدالت داشتند اما 
 VAR بدون شک همان ها نيز در موقعيت مخالف حتماً رأی بر ادامه حضور
در فوتبال می دادند. سيستمی که نه فقط می تواند گامی بلند در راستای 
قضاوت هايی عادالنه باشد که می تواند بر شدت هيجانات فوتبال نيز بيفزايد. 

مسئله ای که در طول ماه های اخير بارها و بارها ثابت شده است. 

 وزیر ورزش و جوانان 
شیوا نوروزی
    گزارش

یک ب�ار دیگ�ر از 
فدراس�یون های 
متبوعش خواست تا با درک هرچه بیشتر شرایط 
اقتصادی، صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار 
دهن�د. ای�ن اولی�ن باری نیس�ت که مس�عود 
سلطانی فر صراحتًا از رش�ته های غیرفوتبالی 
می خواهد تا حساب دخل و خرج خود را داشته 
باش�ند، اما به نظر می رس�د آقای وزی�ر باز هم 
اهمیتی ب�ه ریخ�ت و پاش های تمام نش�دنی 
فوتبالی ها و همچنین ولخرجی های بی حساب و 
کتاب مدی�ران برخی فدراس�یون ها نمی دهد!

سال سختی پيش روی ورزش ايران است؛ اين همان 
نکته ای اس��ت که مديران، مربيان و ورزش��کاران 
کشورمان به آن واقف هستند و بارها نيز به آن اشاره 
کرده اند. با اي��ن حال باال رفتن ن��رخ ارز و افزايش 
هزينه ها مشکالت زيادی را برای تيم های ورزشی 
به وجود آورده تا جايی که بسياری از فدراسيون ها 
برای اعزام تيم ها به تورنمنت های مهم هم به مشکل 
خورده و بسياری از اعزام ها لغو می شود. با در نظر 
گرفتن شرايط حساس پيش رو می طلبد که مديران 
فدراسيون ها و همچنين وزارت ورزش و کميته ملی 
المپيک نظارت جدی ت��ری روی هزينه کردهای 
فدراسيون های ورزشی داشته باشند، نه اينکه تنها 
به دادن شعار بسنده کنند و چشم هايشان را روی 

حيف و ميل بودجه دولتی ببندند. 

    درک درست!
اين اولين باری نيس��ت که وزارت نش��ينان بدون 
ارائه راهکار و ايجاد شرايط يکس��ان از مدال آوران 
و قهرمانان می خواهند که پابه پای مردم در مقابل 
بحران اقتصادی مقاومت کنند. اظهارنظر داورزنی، 
معاون وزير ورزش چندی پيش موضع گيری های 
جامعه ورزش را به همراه داش��ت و با اينکه تصور  
می شد الاقل وزير ورزش در اين خصوص منطقی تر 
برخورد کند، اما سلطانی فر در جلسه اش با رؤسای 
فدراسيون ها همان حرف های معاونش را تکرار کرد: 
»با توجه به شرايط حساس کنونی صرفه جويی در 
اعزام ها و منابع ارزی و ريالی بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. يکی از مهم ترين برنامه های ما در سال ۹8 
اين موضوع خواهد بود. باي��د از صرف هزينه های 
بيهوده از جمله برپايی همايش ها، نشست ها، سفرها 
و اعزام ه��ای غيرضروری ممانعت ب��ه عمل آيد و 
برنامه های ورزشی در جهت کسب سهميه المپيک 
تدوين و اجرايی شود. بايد درک درستی از شرايط 
اقتصادی کشور که درگير تحريم های غيرعادالنه 
است، داشته باشيم. همانطور که مردم فشار را در 
اين وضعيت تحمل می کنند باي��د در ورزش نيز 
صرفه جويی کنيم. دشمن ديگر با دولت يا نظام کار 
ندارد، بلکه با عملکرد اخير خودش نشان داده که به 
فکر مردم ايران نيست و سازمان های مردم نهاد را نيز 
تحريم کرده است. البته تجربه نشان داده که هيچ 

چيز باالتر از اراده ملت نيست.«

    تبعیض های همیشگی
درک درست از اوضاع اقتصادی دقيقاً همان چيزی 
اس��ت که در ورزش ما ش��امل حال تمام رشته ها 
نمی ش��ود. فوتبال پرهزينه ترين و کم بازده ترين 
رشته ورزش��ی کش��ور بوده و هس��ت و کماکان 
هزينه های ميلياردی آن ادامه دارد. باشگاه هايی 
که چندين ميليارد خرج کرده اند، به زودی با پايان 
فصل برای خريد بازيکنان جديد دس��ت به جيب 
می شوند و ميلياردی قرارداد می بندند. ضمن اينکه 
اردوهای بی ثمر خارجی شان نيز هرگز لغو نخواهد 
شد. البته خصوصی س��ازی و داشتن اسپانسر راه 
فرار خوبی برای فوتبالی است که ادعای خصوصی 
شدن دارد. ضمن اينکه در بحث تيم های ملی هم 
تبعيض ها کماکان پابرجاست و اعتراض ملی پوشان 
مدال آور ساير رشته ها با واکنش های غيرمنطقی و 
غيرحرفه ای مسئوالن روبه رو می شود. پاداش های 
بازی های آسيايی و پاراآسيايی در حالی به دليل 
تورم و نابس��امانی بازار ارز هنوز پرداخت نش��ده 
که يوزپلنگ ها پس از انجام س��ه بازی در مرحله 
گروهی جام ملت های آس��يا با چمدانی پر از دالر 
آقای داورزنی روبه رو ش��دند؛ جامی که جز حذف 
تحقيرآميز تيم ملی و شکست مقابل ژاپن عايدی 

برايمان نداشت. 
    دقت در هزینه

رئيس کميته ملی المپيک هم دقيقاً با سلطانی فر 
هم عقيده است و از همه فدراس��يون ها خواسته 

تا صرفه جويی را فرام��وش نکنند. صالحی اميری 
در بازديد س��رزده ای که از برخی فدراسيون های 
ورزشی داشت بر اهميت رويدادهای پيش رو تأکيد 
کرد: »امسال به واس��طه کسب سهميه المپيک، 
سال بس��يار مهمی برای ورزش کشور محسوب 
می شود. همچنين به دليل شرايط سخت اقتصادی 
بايد همه در هزينه ها صرفه جوي��ی و با دقت آن را 
مديريت کنن��د. با وجود اين م��ا نيز حمايت های 
الزم را از ورزشکاران برای کسب سهميه المپيک 
خواهيم کرد.« صالحی اميری به نکته دقيقی اشاره 
کرده؛ در روزهايی که رشته های مدال آور با بحران 
تأمين هزينه اعزام به خارج از کشور روبه رو هستند، 
بسياری از اعزام ها لغو می شود و ملی پوشان نگران 
آينده خود هستند، برخی فدراسيون ها همايش های 
الکچری و پرهزينه خود را برگزار می کنند، حتی نام 
فرزند يک رئيس به جمع نفرات اعزامی به مسابقات 

کسب سهميه نيز اضافه می شود!
اين اتفاقات ريز و درشت همگی با خرج  بيت المال 
می افتند و کس��ی هم ب��ه روی مب��ارک خودش 
نمی آورد. در صورتی که اغلب ملی پوشان مدال آور از 
بی پولی، بی توجهی، نبود تجهيزات کافی و استاندارد 
و لغو اعزام های برون مرزی گالي��ه دارند. اين روند 
نااميد کننده نشان می دهد صرفه جويی اقتصادی و 
درک درست شرايط کشور فقط شامل حال بخشی 
از جامعه ورزش می شود و بخش ديگر اجازه بريز و 

بپاش و هدر دادن بودجه دولتی را دارند!

صرفه جویی در ورزش منهای فوتبالی ها!
وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک بازهم فدراسیون ها را به کاهش هزینه ها دعوت کردند 

 آزمون سخت جودو و ميراسماعيلي در امارات
ملي پوشان جودوي        جودو
اي��ران در حالي از 
امروز کار خود را  در رقابت هاي قهرماني آس��يا 
آغاز مي کنند که نتايج ضعيف اين رش��ته طي 
سال هاي اخير باعث تغيير نگاه عالقه مندان به 
موفقيت اين رشته شده است. با اين حال انتخاب 
آرش ميراس��ماعيلي ب��ه عنوان رئي��س جديد 
فدراسيون اين اميد را ايجاد کرده که با مديريت 
درس��ت و اس��تفاده از تمام ظرفيت ها، جودو به 
روزهاي اوج خود بازگردد. ايران در بيست و هفتمين 
دوره رقابت های جودوی قهرمانی آسيا به ميزبانی 
امارات با ترکيبي متفاوت حضور پيدا کرده است. 

حضور نفرات جوانی چ��ون رياحی فر، محمودی و 
ملک زاده و نفراتی که سابقه کسب مدال در رده های 
سنی پايين تر را دارند، چون نيک اقبال و فتحی پور 
در کنار باتجربه هايی مثل نوری زاده، بريمانلو و البته 
جمالی باعث شده تيمی با ترکيب جوانان و باتجربه ها 
راهی امارات شود .رقابت هاي امارات اولين آزمون 
جدي ميراس��ماعيلي به عنوان رئيس فدراسيون 
است،  رئيسی که خود در رقابت های قهرمانی آسيا 
مبارزه کرده و خوب مي داند که بسياري از مشکالت 
جودو مربوط به مسائل و اختالفات داخلي است و 
کسب موفقيت در آس��يا مي تواند شروعي براي به 

آرامش رسيدن جودو باشد.

 »فساد« در »فوتبال« را جدي بگيرید
صحبت هاي آخر هفته گذشته علي دايي درباره فساد در بليت فروشي و 
صندوق حمايت از پيشکسوتان کشور و افشاگري يکي از خبرگزاري ها 
درباره سود 10 ميلياردي يکي از بازيکنان مطرح فوتبال کشورمان از 
ش��رط بندي تکان دهنده بود. صحبت هايي که در هياهوي بازي هاي 
حساس ليگ برتر، اگرچه کمتر ديده شد، اما پرده از واقعيتي برداشت 
که سال هاست از سوي دلسوزان فوتبال بر آن دميده مي شود، با اين 
حال گوش ش��نوايي براي مبارزه با آن وجود ن��دارد. چنين حقايقي 
تنها بخشي از فساد گسترده در فوتبال ايران است. فوتبالي که در دو 
دهه گذشته با پمپاژ پول هاي دولتي زمينه اي را فراهم کرد تا مافياي 
قدرتمندي در اين سال ها در حال مکيدن بيت المال به وسيله فوتبال 
باشد. چنين سوءاستفاده اي هر سال که مي گذرد در سايه بي توجهي 
نهادهاي نظارتي و بازرسي بيشتر مي شود، اما اراده اي براي برخورد با 

چنين حجم گسترده اي از فساد در فوتبال ديده نمي شود.
عدم ورود جدي دستگاه هاي امنيتي و قضايي به حيف و ميل گسترده 
بيت المال و فس��اد در فوتبال سبب شده تا عمق فس��اد در اين رشته 
ورزش��ي روز به روز بيشتر ش��ود، به خصوص که گردش مالي نزديک 
به هزار ميلياردي فوتب��ال ايران که ۹۹ درص��د آن از بودجه دولتي و 
بيت المال تأمين مي شود، زمينه مناسبي را براي سودجويي و رسيدن 
به پول ه��اي کالن فراهم کرده تا برخي از مدي��ران، مربيان، بازيکنان 
و دالالن در اين بازار مکاره با دس��ت درازي به بيت المال، حساب هاي 

بانکي خود را پر کنند. 
نکته قابل تأمل عدم تأثير مش��کالت اقتصادي بر فوتبال باش��گاهي 
اس��ت. در حالي در چند س��ال اخير به واس��طه تورم و گراني، درآمد 
بخش زيادي از مردم کاهش پيدا کرده که فوتبال ايران س��ال به سال 
از نظر مالي فربه تر مي شود، به طوري که بودجه باشگاه هاي دولتي در 
دو سال گذشته از 20 ميليارد در س��ال به 100 ميليارد رسيده است. 
بودجه اي که برخالف ادعاهاي مضحک دولتي ها از بيت المال پرداخت 
مي ش��ود و بخش خصوصي با توجه به زيان دهي فوتبال در کشورمان 
رغبتی براي ورود به اين رشته ورزشي نش��ان نمي دهد و ورود برخي 
از س��رمايه گذاران غيردولتي در فوتبال نيز ب��ا ابهام هاي زيادي مانند 

پولشويي روبه رو است.
در ش��رايطي فوتبال به جزيره اي جدا افتاده تبديل ش��ده و پول هاي 
ورودي به آن افزايش هاي ش��گفت انگيزي داشته که ساير بخش هاي 
کش��ور با کاهش بودجه دس��ت و پنجه نرم مي کنن��د. نمونه آن يکي 
از باشگاه هاي صنعتي اس��ت که با هزينه 100 ميلياردي و دو برابري 
نسبت به س��ال گذش��ته يکي از گران ترين تيم هاي ليگ بوده، تيمي 
که زيرمجموعه يکي از کارخانه هاي صنعتي است. چنين حجم بااليي 
از پول که در ديگر باش��گاه هاي دولتي هم ديده مي ش��ود، زمينه ساز 
فساد گسترده اي در فوتبال ايران شده اس��ت که مجلس نيز در دوره 
گذشته به آن ورود و پرونده قطوري از حجم باالي تخلفات و فساد در 
اين رشته ورزش��ي را تهيه کرد. با اين حال اين پرونده بدون اينکه در 
مسير قضايي براي برخورد با متخلفان قرار بگيرد، در بايگاني مجلس 
در حال خاک خوردن اس��ت تا مافياي فوتبال بيش��تر از قبل در حال 

جوالن دادن باشند.
در چنين شرايطي درخواس��ت علي دايي از وزارت اطالعات، پليس و 
اطالعات سپاه براي ورود به فساد در فوتبال بايد بيشتر از گذشته مورد 
توجه قرار گيرد و حساسيت اين نهادها را به همراه داشته باشد. البته 
حجم فساد در فوتبال نسبت به فس��اد در پرونده هاي اقتصادي ديگر 
کمتر است. با اين حال بديهي است که قوه قضائيه و نهادهاي اطالعاتي 
بايد با ورود به پرونده  هاي تخلفات بزرگي که در اين رشته ورزشي در 
حال رخ دادن اس��ت، نس��بت به برخورد با آنها اقدام کنند، برخوردي 
که باعث مي شود بيت المال مانند امروز مورد دست درازي فوتبالي ها 

قرار نگيرد.

سعید احمديان

کام خوش مدعيان از باخت تراکتور 
شکست تراکتور و پیروزي سپاهان در هفته بیست و ششم، جنگ 
مدعیان را براي قهرماني در چهار هفته پایاني لیگ برتر داغ تر کرد.

 هفته بيست و ششم ليگ برتر فوتبال ديروز با برگزاري شش بازي در 
روزهاي پنج شنبه و جمعه به پايان رسيد. در يکي از مهم ترين بازي هاي 
اين هفته، پنج شنبه سپاهان به مصاف سايپا رفت و توانست با نتيجه 5 
بر 2 به پيروزي برسد. سپاهان با اين پيروزي 50 امتيازي شد تا همچنان 
يکي از تيم هاي مدعي در کورس قهرماني باشد. امير قلعه نويي پس از 
اين پيروزي به تمجيد از شاگردانش پرداخت: »20 سال است مربيگری 
می کنم و اين سپاهان يکی از بهترين تيم هايی است که تاکنون داشته ام. 
از اين بچه ها در شرايط بد آنقدر انرژی می گيرم که با رغبت بر سر تمرين 
می روم.« علي دايي اما برخالف قلعه نويي به شدت از شاگردانش انتقاد 
کرد: »دفاع ما آنقدر باز بود که هر توپی می آمد تن و بدنمان می لرزيد. 
يکی از بدترين بازی هايم بود که در دوران مربيگری ام ديدم.« در ديگر 
بازي روز پنج شنبه، استقالل خوزستان و نفت مسجدسليمان به تساوي 
بدون گل رس��يدند. در حس��اس ترين بازي ديروز هم تراکتور ميزبان 
پيکان بود. تبريزي ها در ادامه روند ناکامي ش��ان در تبريز يک بر صفر 
مقابل خودروسازان شکس��ت خوردند تا 4۹ امتيازي باقی بمانند و به 

رده چهارم سقوط کنند.
 پديده هم در اين هفته مقابل نس��اجي يک بر صفر شکس��ت خورد تا 
ش��اگردان گل محمدي 46 امتيازي باقي بمانند و ب��ا توجه به فاصله 
۹ امتيازي تا صدر جدول در فاصله چهار هفته تا پايان ليگ، ش��انس 

قهرماني شان به حداقل برسد.

حل بحران مالي پرسپوليس به صرف صبحانه
مش��کالت مالي پرس��پوليس گويا تمامي ندارد. مديران صدرنش��ين 
ليگ و مدعي اول قهرماني در فاصله چهار هفته تا پايان ليگ هجدهم 
آنقدر در پرداخت حق و حقوق بازيکنان و کادر فني کوتاهي کرده اند 
که صداي آنها در آمده اس��ت. پس از بازي با ذوب آهن بود که برخي از 
پرسپوليسي ها راجع به مشکالت مالي مصاحبه و از مديران تيم گاليه 
کردند. اين اعتراض ها در کنار تعوي��ق در پرداخت مطالبات برانکو که 
شايعه جدايي و فسخ قرارداد اين مربي کروات را به همراه داشته، سبب 
شده هواداران قرمزها نگران شوند. در چنين شرايطی برانکو و اعضاي 
هيئت مديره پرسپوليس صبح جمعه دور يک ميز نشستند و مديران 
اين تيم قول حل مشکالت مالي را تا دو هفته آينده دادند تا فعاًل همه 

چيز ختم به خير شود.

    مرحله نيمه نهايي 
رقابت ه��اي ليگ 
برت��ر بس��کتبال 
عصر دي��روز با انج��ام بازي هاي چه��ارم ميان 
تيم هاي حاضر در اين مرحل��ه ادامه پيدا کرد. 
در حالي که تالش تيم هاي ش��يميدر تهران و 
شهرداري گرگان و رقابت پتروشيمي بندر امام 
و نفت آبادان در دو بازي اول با يک پيروزي براي 
هر کدام از تيم ها به پايان رسيد، عصر پنج شنبه 
تيم هاي شهرداري و نفت با بهره گيري از فرصت 
ميزباني توانس��تند بازي هاي س��وم را به سود 
خود خاتمه دهند تا براي صع��ود به فينال تنها 
به پيروزي در بازي ه��اي خانگي روز جمعه نياز 

داشته باشند.
در ديدارهاي پنج ش��نبه ش��هرداري گرگان با 

حساب 81 به 64 شيميدر را شکست داد و نفت 
آبادان هم با نتيجه 7۹ بر 70 از سد پتروشيمي 
گذش��ت تا دو تيم با اميد زياد چشم به دو بازي 

ديروز داش��ته باش��ند. ديروز نفت آبادان موفق 
شد در يک بازي برتر با حساب 74 بر 65 مقابل 
پتروشيمي به پيروزي دست پيدا کند تا به اين 

ترتيب شاگردان حماد سامري به عنوان اولين 
تيم راهي فينال مسابقات شوند و مردان مهران 
حاتمي با وج��ود تمام بازي ه��اي خوبي که در 
طول فصل به نمايش گذاش��ته بودند به ديدار 

رده بندي برسند.
  در دومين ب��ازي ديروز هم ش��هرداري گرگان 
در حضور تماش��اگران پرش��ورش موفق ش��د 
تيم مدعي ش��يميدر ته��ران را ب��ا نتيجه 74 
بر60 شکس��ت دهد و خود را به عنوان دومين 
فيناليست معرفي کند. به اين ترتيب دو تيم نفت 
آبادان و شهرداري گرگان با پيروزي هاي مشابه 
3 بر يک برابر پتروشيمي و شيميدر راهي فينال 
رقابت هاي ليگ برتر بس��کتبال شدند و پترو و 
شيميدر دو تيم مدعي قهرماني هم ديدارهاي 

رده بندي را برگزار مي کنند.

نفت آبادان و شهرداري گرگان فيناليست هاي ليگ برتر بسکتبال
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