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سعيد احمديان

    گزارش
همه چي�ز براي 
نشستن مارک 
ويلموتس بلژيکي روي نيمک�ت ايران آماده 
است و اين مربي با حضور در تهران آماده است  
تا پاي قرارداد رسمي با تيم ملي ايران را امضا 
کند و به عنوان جانش�ين کارل�وس کي روش 

کارش را آغاز کند.
مهدي تاج اين روزها در دسترس نيست، تماس های 
خبرنگاران را جواب نمی دهد و بيشتر وقتش را پاي 
مذاکره با گزينه های مختلف اروپايي گذاشته، اما 
سياست سکوت سبب نشده خبرها از نام سرمربي 
جديد تيم ملي به بيرون درز نکند. خبرهاي رسيده 
از جلسات هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال حاکي 
از آن است که مارک ويلموتس و لوپتگي دو گزينه 
نهايي تي��م ملي بوده ان��د که رئيس فدراس��يون 
جزئيات مذاکراتش را در اين جلسه مطرح کرده 
است. گفته می شود لوپتگي سرمربي سابق اسپانيا 
از پيش��نهاد ايران اس��تقبال نکرده تا ويلموتس 
بلژيکي که به دليل پوش��يدن لباس سفيد به يقه 
سفيد مشهور است به عنوان گزينه نهايي نيمکت 

تيم ملي فوتبال انتخاب شود.
عالوه بر سکوت مهدي تاج، اعضاي هيئت رئيسه 
فدراس��يون فوتبال هم حاضر به دادن اطالعات 
درباره نام سرمربي آينده تيم ملي فوتبال نيستند 
و آن را به رئيس فدراسيون پاس می دهند، مانند 
محمود اسالميان، عضو هيئت رئيسه فدراسيون 

فوتبال ک��ه در اين رابطه به باش��گاه خبرنگاران 
جوان گفته اس��ت: »اينکه گفته می ش��ود او به 
صورت قطعی سرمربی تيم ملی ايران شده، فقط 
از طريق رسانه ها اين را شنيده ام. کليات مذاکره 
با گزينه های مدنظر برای سرمربيگری تيم ملی 
در اختيار مهدی تاج اس��ت و طبيعی اس��ت که 
درباره ويلموتس ه��م او بيش��ترين اطالعات را 

داشته باشد.«
با اين حال ديروز رئيس فراکسيون ورزش حضور 
ويلموتس در ايران را به صورت تلويحي تأييد کرد. 
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
نشست فراکسيون ورزش با وزير ورزش و رئيس 
فدراسيون فوتبال از انتخاب ويلموتس به عنوان 
گزينه نهايي فدراسيون فوتبال خبر داد: »انتخاب 
سريع  س��رمربی تيم ملی فوتبال از جمله نکاتی 
بود که در اين جلسه مطرح شد تا تيم ملی هرچه 
زودتر از سردرگمی خارج شود. آقای تاج در اين 
باره گفت انتخاب سرمربی مراحل نهايی را طی 
می کند. م��ارک ويلموتس س��رمربی تيم ملی 
فوتبال بلژيک احتماالً گزينه نهايی سرمربيگری 
تيم ملی ايران اس��ت. او تيم بلژيک را از رتبه ۵۴ 
به رتبه اول جهان رسانده و در دوران عضويتش 
در تيم ملی بلژي��ک ۲۸ گل زده اس��ت. يکی از 
ويژگی های مثبت او ديد جوانگرايی و اعتقاد به کار 
پايه ای در فوتبال است، به نحوی که تمرکز خوبی 
روی تيم های جوانان و اميد دارد تا بستر خالقيت 

و درخشش بازيکنان تيم ملی فراهم شود.«

   مشکالت کي روش تکرار نمی شود
ديروز همچنين خبرگزاری ها خب��ر دادند که با 
توجه به مشکالت فدراسيون مانند زيرساخت ها 
و پرداخت پول در روزهاي تحريم در زمان حضور 
کي روش، ت��اج قبل از حض��ور ويلموتس در اين 
باره محکم کاری های الزم را انجام داده اس��ت تا 
اين مشکالت به وجود نيايد. خبرگزاري تسنيم 
خبر داده يک��ی از موارد اصلی و اساس��ی که در 
مذاکرات ت��اج و ويلموتس انجام ش��ده، درباره 
امکانات و زيرساخت های فوتبال ايران بوده است. 
ويلموتس به عنوان فردی که سال ها در قاره اروپا 
مربيگری کرده درباره اهميت اين موضوع صحبت 
و بر ضرورت وجود امکانات و زيرساخت های الزم 
تأکيد کرده است. مهدی تاج، رئيس فدراسيون 
فوتبال نيز توضيح��ات الزم را درب��اره امکانات 
موجود به اين مرب��ی داده و ويلموتس در جريان 
تمام امکانات و ش��رايط مرکز ملی فوتبال ايران 
قرار گرفته است. فدراسيون فوتبال به اين مربی 
اطمينان داده که امکانات و زيرساخت های بسيار 
خوبی در اختيار تيم ملی قرار خواهد گرفت. عالوه 
بر اين درباره بحث پرداخت پول قرارداد سرمربي 
جديد تيم ملي که با توجه به تحريم ها با مشکالتي 
روبه رو اس��ت، فدراس��يون فوتبال در مذاکره با 
مس��ئوالن فيفا از آنها خواسته اس��ت تا از محل 
کمک هايی که فدراسيون جهاني به فوتبال ايران 
ساالنه انجام می دهد، دستمزد جانشين کي روش 

پرداخت شود.

  پول زيادي نمی دهيم
البته مبلغ يک ميليون و ۵00 هزار دالري قرارداد 
ويلموتس با انتق��اد برخي محافل مواجه ش��ده 
است. انتقاداتي که ديروز اسالميان، عضو هيئت 
رئيسه فدراسيون فوتبال اينطور به آن پاسخ داد: 
»به هر ح��ال بايد قبول کنيم کش��ور ايران برای 
پرداخت دس��تمزد به مربيان درج��ه اول جهان 
محدوديت هايی دارد و برای ما س��خت است که 
بتوانيم حقوق مربيان بزرگ خارجی را پرداخت 
کنيم. کارلوس کی روش با فدراسيون فوتبال ايران 
قرارداد يک ميليون و ۲00 هزار يورويی داشت، اما 
برخی ها برای فدراسيون چرتکه انداختند و  گفتند 
هيچ جای دنيا چنين پولی به کی روش نمی دهند. 
با وجود اين او پس از جام ملت ها با دريافت ۲ برابر 
مبلغ قراردادش با ايران يعنی حدود ۲ ميليون و 
۵00 هزار يورو به کلمبيا رفت. مربيان خوب قيمت 

مشخصی دارند که اين طبيعی است.«
  مذاکره در تهران!

حاال همه در انتظ��ار آمدن ويلموت��س به ايران 
هس��تند. ديروز ش��ايعه شد س��رمربي بلژيکي 
دوشنبه شب به ايران آمده  و در جلسات مختلف با 
مسئوالن فدراسيون فوتبال آخرين صحبت هايش 
را در باره قرارداد انجام داده است تا پای قرارداد با 
ايران را امضا کند. خبری که البته بايد منتظر ماند 
و ديد سرانجام پس از چهار ماه از جدايي کي روش، 
تيم ملي س��رمربي جديدش را می شناسد يا اين 

پروسه طوالنی تر خواهد شد.
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سکه هايی که تبديل به امتياز شدند!
حق ورزشکاران پایمال نشود

گذشت هفت ماه از بازی های آس��يايی جاکارتا و عملی نشدن وعده 
پرداخت پاداش ها باعث تجمع اعتراضی برخی مدال آوران در مقابل  
س��اختمان وزارت ورزش ش��د. تجمعی که نتيج��ه آن گرفتن وعده 

برگزاری جلسه وزير با نماينده ورزشکاران بود و بس!
قرار بود در صورت عدم گرفتن پاسخ قانع کننده از وزير ورزش، قهرمانان 
و مدال آوران بازی های آسيايی و پاراآسيايی جاکارتا به سمت مجلس 
حرکت و مقابل خانه ملت تحصن کنند، اما مديرکل دفتر امور مشترک 
فدراسيون ها با قول برگزاري جلس��ه وزير با چهار نماينده ورزشکاران 
معترض مانع چنين کاری شد. جلس��ه ای که در صورت عدم برگزاری 

باعث تجمع اعتراضی ورزشکاران مقابل مجلس خواهد شد.
  سکه ها به امتياز تبديل شدند!

اين نخستين بار است که ورزش��کاران در اعتراض به شرايط موجود و 
عدم عملی ش��دن وعده ها مقابل وزارت تجم��ع می کنند. تجمعی که 
نشان از اين دارد که کارد به اس��تخوان مدال آورانی رسيده که از جان 
برای افتخارآفرينی مايع گذاش��تند، اما گويا قرار نيست بعد از گذشت 
ماه ها به حقی که وعده اش داده شده بود، برسند. پيمان نصيری، دارنده 
مدال طالی دو ۱۵00 متر بازی های پاراآس��يايی جاکارتا نيز با اشاره 
به اين مس��ئله می گويد: »در شأن ورزشکار نيس��ت که بخواهد مقابل 
وزارت ورزش و جوانان برای گرفت��ن حق و حقوق خود تجمع کند، اما 
شرايط به گونه ای است که کارد به استخوان ورزشکاران رسيده و ديگر 
انگيزه ای برای ادامه تمرينات ورزشی خود جهت کسب سهميه المپيک 
و پارالمپيک ندارند.« شاهين ايزديار، پرافتخارترين ورزشکار پاراآسيايی 
ايران در جاکارتا با شش طال و يک نقره نيز با دلخوری از شايعه کاهش 
پاداش ها صحبت می کند: »مصاحبه های مسئوالن از جمله آقای وزير و 
داورزنی قبل از بازی های آسيايی موجود است که گفتند به مدال آوران 
به ترتيب ۱۶0، ۸0 و ۴0 سکه پرداخت می ش��ود. حاال بعد از گذشت 
اين مدت صحبت از امتياز مطرح ش��ده )مسئله ای که اسبقيان در روز 
اعتراض به ورزشکارانی که داخل وزارت برده بود نيز گفته بود( که هر 
سکه يک امتياز است و ش��ايد هر امتياز معادل يک يا ۲ ميليون تومان 
باش��د!« ايزديار همچنين با انتقاد از صحبت های شروين اسبقيان که 
عنوان کرده وزارت ورزش به ورزشکاران مدال آور قول پاداش نداده، بيان 
می کند: »پيش از پايان سال محمدرضا داورزنی طی اظهارنظری عنوان 
کرد که ورزشکاران نگران نباش��ند و پاداش آنها در اين دوره به صورت 
سکه پرداخت خواهد شد، اما از دوره های بعدی اين پاداش ها به صورت 
کارت هديه و حواله به ورزش��کاران داده خواهد شد. حاال می گويند در 
ماه رمضان حواله می دهند، حواله به چه درد ما می خورد. اينطور که من 
شنيده ام می خواهند حواله ها را تبديل به کارت هديه ۲ ميليون تومانی 
کنند که از نصف قيمت سکه هم کمتر است. در ضمن شايد اين حواله ها 
به اين زودی ها پول نشود. ورزشکاران معلول شرايط شان سخت تر است 
و خيلی سخت شغل گيرشان می آيد. خودم با اين همه مدال هيچ شغلی 
به جز ورزش کردن ندارم. شايد هم مدال من در حدی نبود که مسئوالن 

برايم شغل پيدا کنند.«
  ابهام در عملی شدن وعده های داده شده

قبل از اعزام کاروان ايران به بازی های آس��يايي و پاراآسيايي ۲0۱۸ 
جاکارتا بود ک��ه مس��ئوالن ورزش  و در رأس آن وزارت ورزش  اعالم 
کردند که به نفراتي که طال بگيرند ۱۶0 س��که، نقره ۸0 سکه و برنز 
۴0 سکه تعلق می گيرد. همچنين به مدال آوران در رشته های تيمي 
نصف اين پاداش اهدا می شود. وعده ای که موجي از خوشحالي را در 
بين ورزش��کاران به وجود آورد تا با انگيزه بيشتري برای به اهتزاز در 
آوردن پرچم ايران در آسيا تالش کنند و اتفاقاً اين تالش ها هم ثمره 
خوبی داشت و کاروان ايران  در بازی های آسيايی موفق به کسب ۲0 
طال، ۲0 نقره و ۲۲ برنز شد و در رده ششم جدول مدالي قرار گرفت. 
در بازی های پاراآسيايي هم کاروان کش��ورمان با کسب ۵۱ طال، ۴۲ 
نقره و ۴3 برنز به کار خود پايان داد تا براي نخس��تين بار در رده سوم 
اين بازي ها قرار بگيرد، اما بعد از گذش��ت ماه ها از اين افتخارآفرينی، 
نه فقط پاداش مدال آوران پرداخت نش��ده که بعد از همه امروز و فردا 
کردن ها شنيده می شود که به دليل شرايط اقتصادی قرار نيست پاداش 

مدال آوران طبق وعده ای که داده شده بود، پرداخت شود.
  باز هم مشکالت مالی

بهانه ها برای عدم پرداخت پاداش قهرمان��ان و مدال آوران بازی های 
آسيايی مثل هميشه بحث مسائل مالی است. فرامرزيان، معاون مالی 
وزارت ورزش درگفت وگو با »جوان« تأکيد دارد که پاداش ورزشکاران 
همواره با يک سال تأخير پرداخت شده، چراکه بايد رديف بودجه در 
نظر و سپس تخصيص ش��ود تا وزارت توانايی پرداخت داشته باشد: 
»همه تالش خود را می کنيم، اما بايد بودجه ای به ما پرداخت شود تا 
پاداش ها را بپردازيم. هرگز اينطور نبوده که ورزشکاران بالفاصله بعد از 
مسابقات پاداش های خود را دريافت کرده باشند و اين اولين بار نيست 
که بحث پرداخت سال بعد مطرح می شود. چرا سال 90 اين اعتراض ها 
صورت نگرفت. ورزشکاران پاداش های س��ال 90 را سال 9۴ دريافت 
کردند.« معاون مالی وزارت همچنين تأکيد دارد که بحث امتيازدهی 
به ورزشکاران همواره وجود داش��ته و اين مصوبه ستاد بازی هاست و 
چيز تازه ای نيس��ت. او همچنين متذکر می ش��ود که هنوز هيچ چيز 
مشخص نيست؛ اينکه سکه به ورزشکاران پرداخت می شود يا حواله، 
اما تأکيد دارد که تفاوتی بين پرداخت سکه يا حواله مالی وجود ندارد. 
حال آنکه همواره حواله های پرداخت شده بسيار کمتر از رقمی بوده که 
وعده اش به بازيکنان داده شده و اين دلخوری قهرمانان و مدال آوران 

را در پی داشته است. 
  فقط برای ما پول نيست؟!

معاون مالی وزارت ورزش در حالی با به ميان کشيدن شرايط اقتصادی 
کش��ور س��عی در توجيه اين تعلل يا حتی کاه��ش احتمالی ميزان 
پاداش ها را دارد که اين ش��رايط اقتصادی زندگی ورزش��کارانی که 
همه حرفه آنها همين ورزش است را به شدت تحت الشعاع قرار داده، 
به طوری که چندی پيش راضيه ش��يرمحمدی، ملی پوش خراسانی 
تيروکمان و دارنده برنز پارالمپيک لندن و برنده مدال نقره بازی های 
پاراآس��يايی جاکارتا با گله از نحوه پرداخت پاداش ها و زدن از سروته 
آن، وزير را مخاطب قرار داده و گفته بود دل��م می خواهد در يخچال 
خانه ام را باز کند. او گفته بود: »ما ورزش��کاران برای ورزش قهرمانی 
از زندگی م��ان می زنيم. دو فرزند دارم که برای س��پری کردن اردوها 
آنها را تنها می گذارم و به ته��ران می آيم. تمام اميدم به همين ورزش 
است. با پای معلولی که دارم، هيچ جا به من کار نمی دهند. ورزش تنها 
خانه اميدم است که اين را هم به بهانه جنگ اقتصادی می خواهند از 
من بگيرند. مگر ما ورزش��کاران از مردم نيستيم؟ اگر حقوق و پاداش 
مرا ندهند، بايد با دو فرزندم چگونه زندگی کنم، کاسه گدايی دست 
بگيرم؟ می گويند بودجه نيست، اگر نيست پس چرا عرق فوتباليست ها 

خشک نشده، پاداش آنها را می دهند؟!«

»یقه سفيد« بلژیکي در تهران
شنيده ها حاکی است ويلموتس دوشنبه شب وارد تهران شده و ديروز با مهدی تاج شرايط همکاری را بررسی کرده است

 فوتبال آماتور، قرارداد آماتور 
و دستمزد ميلياردی!

ابهامات زياد در قرارداد بازيکنان و مربيان يکی از اصلی ترين چالش های 
فوتبال است. ناکارآمدی مديران فوتبالی هميشه راه را برای قانون گريزی 
و سوءاستفاده باز گذاشته و به خاطر همين اهمال کاری ها، باشگاه های 
دولتی و صنعتی مان بارها و بارها متضرر شده اند، اما هرگز از اشتباهات 

گذشته درس نگرفته اند!
اتمام يک فصل از رقابت ها فرصت خوبی است تا مديران و مسئوالن با 
بررسی موشکافانه مشکالت را شناسايی و درصدد رفع آن برای دوره های 
بعد برآيند. به همين خاطر اس��ت که احمدی، مع��اون وزير ورزش از 
فدراسيون فوتبال خواسته تا اين نهاد نسبت به اصالح رفتار ورزشکاران و 
مربيان اهتمام جدی داشته باشد و قراردادهای ورزشی از لحاظ حقوقی 
و مسئوليت های اجتماعی و فرهنگی بايد بازنگری و روزآمد شود. برآورده 
کردن اين موارد کمترين انتظاری است که می توان از فدراسيون داشت. 
فوتبال سال هاست که يکی از سودآورترين رش��ته های ورزش جهان 
محسوب می شود و باشگاه های مطرح دنيا نيز با رعايت اصول و مقررات 
حرفه ای همه ساله درآمدهای هنگفتی به جيب می زنند، اما در فوتبال 
آماتور ما حتی اصول اوليه ني��ز در بحث عقد قراردادها و تعيين تکليف 
بازيکنان نسبت به باشگاه ها رعايت نمی ش��ود. پرداخت دستمزدهای 

ميلياردی هيچ سنخيتی با فوتبال آماتوری ندارد.
ليگ های معتبر خارجی مقررات فوتبال حرفه ای را به معنای واقعی کلمه 
رعايت می کنند. وظايف بازيکنان و مربيان کاماًل واضح و مشخص است. 
همه اعضای تيم در اختيار باشگاه هستند و در صورت هرگونه تخطی از 
قانون يا کم کاری با توجه به بندهای ذکر شده در قراردادهای خود جريمه 
می شوند. در حالی که همين اصول اوليه برای ما تازگی دارد و ناشناخته 
به نظر می رس��د و به جای آن انواع و اقس��ام قانون گري��زی و بندهای 
من درآوردی در قرارداد فوتباليست ها و مربيانشان به چشم می خورد و هر 
سال نيز تعداد آنها بيشتر و بيشتر می شود. اينکه معاون وزير، فدراسيون را 
ملزم به اعمال مقررات حرفه ای کرده قابل قبول است، اما ای کاش در مورد 

ضمانت اجرايی خواسته خود از اين فدراسيون نيز سخن می گفت. 
فوتبال ما با اينکه گردش مالی نجومی دارد، اما پرحاش��يه ترين رشته 
ورزش کشور نيز محسوب می شود. همه مديرانش دم از حرفه ای شدن 
می زنند ولی جزئی ترين موارد حرفه ای را رعايت نمی کنند. فوتباليستی 
که صفرهای رقم قراردادش حکايت از ميلياردی شدن دستمزدش دارد 
با کمک دالالنش بندهايی را در قراردادش می گنجاند که نه ماليات بدهد 
و نه جريمه ای در کار باشد. در صورتی که فوتباليست ها هم مانند ساير 
اقشار جامعه قانوناً موظف به پرداخت ماليات بر درآمد هستند. با اين حال 
دور زدن قانون در فوتبال راه های مختلفی دارد و جالب اينکه آقايان مدير 
نيز در برابر اين دور زدن ها سکوت می کنند. سکوتی که به زعم بسياری 
به سود مديران تمام می ش��ود. عالوه بر اين باشگاه ها به خاطر سفت و 
سخت نبودن مقررات و قيد نکردن موارد مختلف در قراردادها حق هيچ 
گله و شکايتی از بازيکنان خود به خاطر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی 
ندارند. به همين دليل است که بس��ياری از فوتباليست های ميلياردی 
بدون کوچک ترين محدوديتی در فضای مجازی جوالن می دهند و در 
قبال رفتارهايشان در زمين و خارج از مستطيل سبز هم به کسی پاسخگو 
نيستند. در نهايت نيز با بروز هر مشکلی باز هم برای خود تيم جديد دست 

و پا می کنند، آن هم بدون پرداخت غرامت يا جريمه ای!
اين شرايط برای بازيکنان خارجی به مراتب بدتر است، چراکه خيلی 
از خارجی های بی کيفيت به خاطر س��وءمديريت های تمام نش��دنی 
پول های کالن به جي��ب زده اند و ميلياردها تومان خرج روی دس��ت 

بيت المال گذاشته اند. 
اجرای قوانين حرفه ای روز دنيا نيازمند س��ازوکاری قانونی با ضمانت 
اجرايی است. فدراسيون فوتبال بايد باش��گاه ها را ملزم به رعايت اين 
قوانين کند و باشگاه های خاطی را نيز با جريمه های سنگين نقره داغ 
کند. عالوه ب��ر اين توجه به تيم ه��ای دولتی بايد به مراتب بيش��تر از 
تيم های خصوصی باشد. به عنوان مثال سرخابی هايی که از بيت المال 
ارتزاق می کنند و هر سال هم بدهی های ميلياردی به جای می گذارند 
بايد بيش از همه زير ذره بين مقامات باش��ند. با تعيين تکليف وظايف 
فوتبالی، اجتماعی و فرهنگی در قراردادها حتی زرنگ ترين نفرات هم 

نمی توانند از مسئوليت های قانونی خود شانه خالی کنند.

شیوا نوروزی

سيتی از ليگ قهرمانان کنار گذاشته می شود؟
اگر باشگاه منچسترس��يتی محکوم به بی انضباطی مالی شود، يک فصل از 
ليگ قهرمانان کنار گذاشته خواهد شد. پس از انتشار دخل و خرج های اين 
باشگاه در نشريه اشپيگل، يک کميته مأمور بررس��ی اوضاع آنها شده است.  
نيويورک تايمز گزارش داده که ايو لترم، نخست وزير سابق بلژيک رئيس اين 
هيئت است و آنها می خواهند منچسترسيتی دس��ت کم يک فصل از ليگ 
قهرمانان محروم شود. اين ضربه بسيار سنگينی به سيتی و مالکان ميلياردر آن 

است.  سيتی در هشت فصل گذشته ليگ برتر چهار بار قهرمان شده است.

پایان کار ده روسی با رم بعد از ۱۸ سال
با تأييد باشگاه رم، دانيله ده روسی، کاپيتان و بازيکن باتجربه تيم فوتبال رم 
بعد از ۱۸ فصل بازی برای اين تيم در پايان فصل از جمع پايتخت نشينان 
فوتبال ايتاليا جدا می شود. اين بازيکن تمام دوران فوتبال خود را در اين 
تيم گذراند و مانند فرانچسکو توتی بازيکن متعصب و وفادار رم بود. او بيش 
از ۴۵0 بار در سری آ برای تيمش به ميدان رفته است. ديدار رم برابر پارما 

آخرين حضور اين بازيکن با پيراهن جالوروسی خواهد بود.

هدیه ویژه قهرمان فرمول یک برای هوادار بيمار
س��تاره اتومبيلرانی جهان با در نظ��ر گرفتن هدايای وي��ژه به يکی از 
هوادارانش اميد زندگی داد. کودک انگليسی يکی از هواداران پروپاقرص 
لوئيس هميلتون اس��ت و نتايج او در رقابت های مختل��ف را پيگيری 
می کند. هری شاو که با سرطان اس��تخوان دست و پنجه نرم می کند، 
عالقه ويژه ای به اين راننده فرمول يک دارد تا جايی که در اوج بيماری 
در پيامی برای او آرزوی موفقيت کرده بود. مسئوالن تيم مرسدس پيام 
محبت آميز هری را ب��ه هميلتون منتقل کردن��د و از آنجا که حال اين 
کودک وخيم گزارش ش��ده، قهرمان فرمول يک جهان تصميم گرفت 
هم جام قهرمانی اش در گرندپری اسپانيا و هم يک ماکت به اندازه يک 
اتومبيل واقعی را ب��ه هوادارش هديه دهد. ک��ودک بيمار همچنان در 
بيمارستان است و مشغول درمان، اما از روی تخت بيمارستان با ارسال 
پيامی ويدئويی از راننده محبوبش تقدير کرد. دلجويی هميلتون از هوادار 

خردسال واکنش های مثبتی را در فضای مجازی در پی داشته است.

دنیا حیدري

فصل کابوس وار رئال مادريد تمام مي شود

زیدان هم نتوانست

امروز آغاز رقابت هاي تکواندوي قهرماني جهان – منچستر

نقشه انگليسي ها براي تيم پراميد ایران

در فصل��ی که        بازتاب
به جرئت بدترين 
فص��ل رئال مادري��د از آغ��از هزاره س��وم بود، 
رئال سوسيداد هم شکستی ديگر را به تيم زيدان 
تحميل کرد تا با همين پيروزی در جايگاه هشتم 

جدول قرار گيرد.
اين هفدهمين شکست رئال در تمامی رقابت های 
فصل ۲0۱۸ بود که آنها را در فاصله ۱۸ امتيازی 
بارسلونا در صدر جدول قرار داد. در حقيقت هرگز 

سابقه نداشته که رئال چنين فاصله ای با بارسلونا 
داشته باشد. از فصل ۱99۸ تاکنون سابقه نداشته 
که رئالی ها در طول يک فصل در تمامی رقابت ها 
متحمل ۱۷ شکست شوند. رئال که در آن فصل 
تحت هدايت گاس هيدينک و جان توش��اک و 
همانند اين فصل، به عنوان قهرم��ان اروپا پای 
به رقابت ها گذاش��ته بود در ۱۲ بازی الليگايی 
متحمل شکس��ت ش��د و فصل را با ۶۸ امتياز 
۱۱ امتياز کمتر از بارسای قهرمان در رده دوم به 
پايان رساند. باخت ۶ بر صفر مقابل والنسيا، پايان 
کار رئال در کوپادل ری بود و کهکشانی ها با باخت 
يک بر صفر مقابل چلسی، سوپرجام اروپا را هم از 
دست دادند. در ليگ قهرمانان اروپا نيز رئال با دو 
شکست مقابل اسپارتاک مس��کو و اينترميالن 
به عنوان تيم دوم گروه ب��ه دور حذفی راه يافت 
و سرانجام در بازی برگش��ت مرحله يک چهارم 
نهايی با درخشش آندری شوچنکو ۲ بر صفر به 

دينامو کيف باخت و حذف شد. 
اما ناکامی های اين فصل رئال حتی با بازگش��ت 
زين الدين زيدان پس از ۱0 ماه هم تمام نشد. رئال 
از ۱0 مارس و پي��روزی ۴ بر يک مقابل وايادوليد 
ديگر در بازی های خارج از خانه پيروز نشده و در 
پنج بازی، دو تساوی و س��ه باخت به دست آورده 
اس��ت. رئال آخرين بار در آوري��ل ۲00۶ روندی 
اين چنينی  را ثبت کرده بود.  رئال سوس��يداد در 
شرايطی از سد رئال گذش��ت که در بازی رفت و 
در برنابئو هم ۲ بر صفر کهکش��انی ها را شکست 
داده بود. اين برای س��ومين بار در تاريخ است که 
سوس��يداد موفق به دبل کردن رئال در يک فصل  
می شود. تيم باس��کی آخرين بار در فصل ۲003 
موفق به دبل کردن رئال ش��ده بود. کهکشانی ها 
در آخرين ب��ازی فصل، يک ش��نبه آينده ميزبان 
رئال بتيس هس��تند و يک شکست ديگر، فصل را 
با ۱۸ شکست برای آنها به پايان می رساند تا رئال 
با دومين رکورد ضعيف خود در تاريخ برابری کند. 
رکورد ۱۸ شکست پيش از اين در فصل کابوس وار 

۱99۵ به ثبت رسيده بود.

بيست و چهارمين 
فريدون حسن
      تکواندو

دوره رقابت ه��ای 
تکواندوی قهرمانی 
جهان در حالي امروز به ميزباني منچس��تر آغاز 
می شود که انگليسي ها با عدم صدور به موقع ويزا 
براي تکواندوکاران ايران عماًل باعث برهم خوردن 

تمرکز ملي پوشان کشورمان شدند. 
ملی پوش��ان کش��ورمان به عنوان مداف��ع عنوان 
قهرماني اين مس��ابقات طی هفته های گذش��ته 
اردوهای منظم و خوبی را پش��ت سر گذاشتند و 
بس��يار اميدوارند که بتوانند در اين مسابقات هم 
خوش بدرخش��ند و قهرماني دوره قب��ل را تکرار 
کنند. مسابقات از صبح امروز آغاز می شود و اين 
در حالی است که تا بعدازظهر ديروز ويزای چهار 
تکواندوکار کش��ورمان صادر نش��ده بود. آرمين 
هادی پور، ميرهاشم حس��ينی، عرفان ناظمی و 
سجاد مردانی ملی پوشانی هس��تند که به همراه 
محمد بسحاق مربی تيم ملی، آرش فرهاديان مدير 
تيم های ملی، سيدمحمد پوالدگر رئيس فدراسيون 
و همچنين نماينده وزارت ورزش نتوانسته بودند تا 

ديروز ويزای خود را دريافت کنند.
نکته جالب توجه اينکه دو تکواندوکار از بين اين 

چهار ورزش��کار بايد امروز وزن کشی کنند و فردا 
روی شياپ چانگ بروند. اقدام انگليسی ها و تأخير 
در صدور ويزای تکواندوکاران ايران به نظر می رسد 
که هدفمند و از روی عمد بوده، چراکه سه نفر از 
چهار تکواندوکاری که ويزای شان دير صادر شد، 
رنکينگ ش��ان پايين تر از ۱0 است و قطعاً شانس 
بس��يار خوبی برای تصاحب م��دال و رفتن روی 
سکو دارند. جالب تر اينکه تمامي تالش ها براي 
حل س��ريع و به موقع اين مس��ئله ناکام و حتي 
نامه نگاری های وزارت امور خارجه و کميته ملي 
المپيک نيز بی پاسخ ماند که تمام اينها نشان از 
عمدي بودن اقدام انگليسی ها در عدم صدور ويزا 
براي ملي پوشان کشورمان دارد. به هر حال تيم 
ملي تکواندوي کشورمان به رغم اين کارشکنی ها 
و اذيت و آزارها با ترکيب��ي از چهره های جوان و 
باتجربه کار خود را در مسابقات قهرماني جهان آغاز 
می کند. مسابقاتي که با حضور 9۷۵ تکواندوکار از 
۱۵0 کشور برگزار می ش��ود و هوگوپوشان ايران 
فقط به قهرماني در آن می انديشند. البته بايد به 
اين نکته توجه داشت که تغيير سيستم امتيازدهی 
در مسابقات منچستر می تواند بزرگ ترين چالش 

پيش روي شاگردان عسکري باشد.


